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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu zaměřeného na 

vytvoření stavební společnosti, jejíž hlavní činností bude výroba a montáž dřevěných 

krovů. První část práce je zaměřena na teorii a strukturu podnikatelského plánu, druhá 

část je zaměřena na analýzu současné situace v dané oblasti. Výsledkem těchto částí je 

návrh podnikatelského plánu. 

 

 

Abstract 

This diploma's thesis deals with a proposal of a business plan focused on the creating of 

a construction company, whose core business will be crafting and assembling of the 

wooden rafters. 

The first part is focused on a theory and structure of a business plan, the second part is 

focused on an analysis of a current situation. An output of these parts is the proposal of 

a business plan. 

 

 

 

Klí čová slova 

Podnik, podnikatelský plán, SWOT analýza, marketingový mix, stavební společnost 

 

 

Key words 

Business, business plan, SWOT analysis, marketing mix, construction company



 

 

Bibliografická citace mé práce:  

MERTA, M. Podnikatelský záměr. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

podnikatelská, 2013. 93 s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

  

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

 

V Brně dne 14. května 2013    

 

………………………………  
        Bc. Michal Merta 



 

 

Poděkování 
 

Děkuji vedoucí práce paní doc. Ing. Romaně Čižinské, Ph.D. za odborné vedení a 

pomoc při zpracování diplomové práce. 



 

 

OBSAH 

ÚVOD ............................................................................................................................... 8 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA .............................................................................. 9 

1.1 Podnik a podnikání ............................................................................................. 9 

1.2 Založení podniku a vlivy právních forem ........................................................ 10 

1.3 Podnikatelský plán ........................................................................................... 14 

2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE ..................................................................... 27 

2.1 SLEPT analýza ................................................................................................. 27 

2.2 Porterův model pěti sil ..................................................................................... 38 

2.3 Analýza 7S ....................................................................................................... 40 

2.4 SWOT analýza ................................................................................................. 42 

3 NÁVRH Podnikatelského záměru .......................................................................... 44 

3.1 Popis podniku ................................................................................................... 44 

3.1.1 Základní informace o společnosti ............................................................. 44 

3.1.2 Podnikatelské prostory .............................................................................. 46 

3.2 Výrobní plán..................................................................................................... 47 

3.3 Marketingový plán ........................................................................................... 51 

3.3.1 Analýza zákazníků .................................................................................... 51 

3.3.2 Marketingový mix ..................................................................................... 52 

3.4 Organizační plán .............................................................................................. 58 

3.5 Hodnocení rizik ................................................................................................ 61 

3.6 Finanční plán .................................................................................................... 63 

3.6.1 Zakladatelský rozpočet ............................................................................. 63 

3.6.2 Náklady a výnosy ...................................................................................... 68 

3.6.3 Finanční výkazy ........................................................................................ 77 

ZÁVĚR ........................................................................................................................... 81 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................................ 83 

SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A OBRÁZKŮ............................................................. 86 

SEZNAM PŘÍLOH ......................................................................................................... 87 



8 

 

 

ÚVOD 

Tématem této diplomové práce je návrh podnikatelského plánu na založení výrobního 

podniku zabývající se výrobou dřevených příhradových vazníků a dřevených 

betonových konstrukcí. Hlavním důvodem výběru tohoto tématu je možnost realizace 

podnikatelského návrhu v praxi. 

Po celkovém úpadku průmyslu během ekonomické krize obor stavebnictví postupně sílí 

a poslední roky jsou výstavby nových domů a rekonstrukce opět na vzestupu. 

Dlouhodobým trendem je migrace obyvatelstva velkým měst do přilehlých vesnic, 

malých měst nebo na předměstí, velké oblibě se také těší budování satelitních městeček. 

V neposlední řadě roste počet rekonstrukcí a oprav rodinných a panelových domů 

a komerčních budov. Při výstavbě nových budov je střecha nevyhnutelnou součástí 

stavebních prací a při rekonstrukcích a opravách patří střecha mezi první opravované 

částí stavby.  

Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit takový podnikatelský plán, na jehož základě 

bude možné vybudovat prosperující a silný podnik. Dílčí cíle jsou vytvoření 

jednotlivých částí práce, které přispějí ke splnění hlavního cíle. Tyto části práce budou 

tvořit strukturu práce. 

Struktura začíná teoretickou částí, ve které jsou obsaženy veškeré teoretické podklady 

ke zpracování zbytku diplomové práce. Analytická část obsahuje analýzu vnějšího okolí 

SLEPT, Porterovu analýzu konkurenčních sil, model 7S a souhrnnou SWOT analýzu, 

která čerpá data ze všech předešlých analýz. Praktická část je složena z několika 

hlavních kapitol. V první kapitole je popsán podnik, uvedeno sídlo společnosti a právní 

forma podnikání. Kapitola výrobní plán popisuje jednotlivé činnosti pracovníků nutné 

k úspěšné kompletaci zakázky, včetně postup při výrobě produktu. Další kapitola se 

věnuje nejen marketingovému plánu a možnostem propagace, ale i distribuci a bližšímu 

představení produktů společnosti. Následuje organizační plán, ve kterém jsou informace 

o zaměstnancích, divizích a organizační struktuře společnosti. Důležité je také zhodnotit 

rizika a poskytnout návrhy na eliminaci nebo zmírnění jejich následků. Poslední 

kapitolou je finanční plán, jehož součástí je výpočet nákladů a tržeb a finanční výkazy. 

Na jejich základě je učiněno rozhodnutí, zda podnik bude rentabilní či nikoliv. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Informace a znalosti, které využijeme k řešení daného problému, nalezneme 

v teoretických východiscích. 

 

1.1 Podnik a podnikání 

Podnikatel je dle zákonu č. 153/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 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. [1] 

 

Podnikání se může věnovat jak fyzická, tak i právnická osoba. Právnická osoba může 

být charakterizována jako spolek lidí, kteří jsou vázáni smlouvou společenskou nebo 

zakladatelskou listinou. Tato právnická osoba musí být registrována v obchodním 

rejstříku nebo v jiné evidenci, která je daná zákonem. Mezi tyto právnické osoby patří 

především obchodní společnosti a družstva, kluby, obce, unie, nadace, spolky, církve 

a další. [2] Pojmu podnik jsou věnovány následující řádky. Základní definice podniku 

zní takto: „Podnik je obecné označení ekonomicko-právního subjektu, který tvoří jednu 

ze základních forem institucionálního uspořádání ekonomiky založené na výrobě zboží 

a poskytování služeb za úplatu.“ [3] 

Podnik lze rozlišit na fyzické a právnické osoby podle určitých znaků. Tyto znaky 

odlišující podnik od ostatních institucí jsou právní subjektivita a ekonomická 

samostatnost. Hlavní smysl podniku je pomocí organizace práce a činnosti vytvořit 

takové prostředí, které uspokojí potřeby a požadavky zákazníků, zaměstnanců 

a podnikatele. Hlavním cílem podnikatele je především generování zisku a budování 

podniku. [4] 

Nyní se zaměříme na pojem podnikání. Dle zákona č. 153/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů se podnikáním rozumí soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 
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dosažení zisku. Podnikání může být prakticky jakákoliv činnost, která není 

protizákonná, vyhrazena pouze státu nebo jen určité právnické osobě. Soustavnou 

činností rozumíme činnost opakovanou či pravidelnou. Proto se za podnikání 

nepovažuje příležitostná výdělečná činnost. Samostatnost ve smyslu podnikání chápeme 

tak, že jenom podnikatel rozhoduje o rozsahu podnikání, způsobu, místu, době a dalších 

rysech podnikání. [4] 

 

1.2 Založení podniku a vlivy právních forem 

Podnikatel může pro své podnikání zvolit různé právní formy podnikání, které jsou 

v souladu s obchodním zákoníkem a jinými právními předpisy. Nejvýznamnějšími 

a nejčastějšími právními formami podnikání jsou 

- OSVČ – je osoba samostatně výdělečně činná, neboli fyzická osoba, která podniká 

na vlastní zodpovědnost a účet. 

- družstvo – je sdružení fyzických a právnických osob, kteří ručí svými členskými 

podíly a vystupující jako právnická osoba. Nejvyšší orgán je členská schůze, ve 

vedení je předsednictvo. 

- nadace, neziskové organizace apod. – jedná se o zvláštní typy právních forem 

podnikání, většinou upravované zvláštními zákony. Tyto typy podniků často plní 

funkci sociální a humanitární. 

 

Obchodní společnosti 

Mezi základní druhy obchodních společností patří veřejná obchodní společnost, 

komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost. [5] 

Výběr právní formy dlouhodobě ovlivňujě podnik, jelikož se specifickou právní formou 

jsou spojeny specifické omezení a kritéria podnikání. Při rozhodování, kterou právní 

formu zvolit, se bude podnikatel zajímat o tyto kritéria: 

a) způsob a rozsah ručení (podnikatelské riziko), 

b) oprávnění k řízení (tj. zastupování podniku navenek, vedení podniku apod.), 

c) počet zakladatelů, 

d) nároky na počáteční kapitál, 
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e) administrativní náročnost založení podniku a rozsah výdajů spojených se založením 

a provozováním podniku, 

f) účast na zisku (ztrátě),  

g) finanční možnosti, zvláště přístup k cizím zdrojům, 

h) daňové zatížení, 

i) zveřejňovací povinnost. [3] 

 

Právní forma podnikání - společnost s ručením omezeným 

Další text je zaměřen na společnost s ručením omezeným, jelikož tato forma bude 

zvolena pro nově vznikající společnost. 

Společnost s ručením omezeným může být založena i jednou osobou. Společnost 

s ručením omezeným (zkráceně s.r.o.) je společnost, jejíž základní kapitál tvoří vklady 

všech společníků a tito společníci ručí za závazky společnosti do doby, dokud není do 

obchodního rejstříku zapsáno splacení vkladů. Společníci ručí za závazky společnosti 

společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků 

podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Po splacení a zapsání všech vkladů do 

obchodního rejstříku ručení společníků zaniká. Podnik musí obsahovat označení „s.r.o“, 

„spol. s r.o.“ nebo celé označení „společnost s ručením omezeným“. 

Základní kapitál společnosti musí být v minimální výši 200 000 Kč, přičemž každý 

společník musí vložit minimální částku 20 000 Kč. Pokud má být na splacení vkladu 

použit nepeněžitý vklad, ve společenské smlouvě musí být uvedeno, o jaký nepeněžitý 

vklad se jedná a jaká je jeho hodnota. Před podáním návrhu na zapsání do obchodního 

rejstříku musí být splaceno celé emisní ážio a z každého vkladu společníka pak 30 %. 

V případě, že společnost má jen jednoho zakladatele, podmínkou pro zápis do 

obchodního rejstříku je splacení 100 % výše základního kapitálu. [1] 
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Společenská smlouva musí obsahovat 

a) firmu a sídlo společnosti, 

b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména 

a bydliště fyzické osoby, 

c) předmět podnikání (činnosti),  

d) výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty 

splacení vkladu, 

e) jména a bydliště jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti, 

f) jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

g) určení správce vkladu,  

h) jiné údaje, které vyžaduje tento zákon.  

 

Jednatel nebo jednatelé společnosti s ručením omezeným tvoří tzv. statutární orgán. 

V případě, že je jednatelů více, tak každý jednatel může jednat za společnost 

samostatně. Pravomoci jednatelů můžou být omezeny pouze společenskou smlouvou, 

rozhodnutím valné hromady a nebo jeho pravomoci mohou omezit stanovy společnosti. 

Povinností jednatele je mimo jiné zajistit vedení účetnictví a evidence, vést seznam 

společníků a o záležitostech společnosti je také informovat.  

 

Valná hromada, která je tvořena společníky společnosti, je nejvyšším orgánem 

společnosti s ručením omezeným. Pokud nejsou přítomni společníci, kteří mají alespoň 

polovinu všech hlasů, tak valná hromada není schopná usnášení (není-li upraveno ve 

společenské smlouvě jinak). Společník může být zastoupen zmocněncem na základě 

písemně vypracováné plné moci.  

 

Do působnosti valné hromady patří: 

a) schvalování stanov a jejich změn, 

b) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, 

c) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, 

d) vyloučení společníka podle §113 a §121, 

a další.  
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Každá fungující společnost nezbytně potřebuje kontrolní orgán. Tímto kontrolním 

orgánem ve společnosti s ručením omezeným je dozorčí rada. Valná hromada volí 

členy do dozorčí rady, přičemž rada musí mít nejméně tři členy a žadný z nich nesmí 

být jednatelem společnosti. Dozorčí rada se zřizuje na základě ustanovení společenské 

smlouvy nebo podle zvláštního zákona.  

 

Dozorčí rada 

Hlavními funkcemi dozorčí rady jsou dohled nad činností jednatelů, kontrola 

obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje, 

přezkoumání řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky 

a podání návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a predložení svého vyjádření 

valné hromadě, podání zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou 

smlouvou, jinak jednou za rok. [1] 

 

Mezi výhody společnosti s ručením omezeným patří například omezené ručení 

společníků, zákaz konkurence pro jednatele (na společníky jej lze rozšířit společenskou 

smlouvou), pro přijetí velké části rozhodnutí není nutný souhlas všech společníků, vklad 

lze splatit ve lhůtě pěti let (před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí 

být splaceno 30 % každého vkladu, a to v úhrnné výši všech vkladů alespoň 100 tis. 

Kč), lze ustanovit kontrolní orgán – dozorčí radu, vyplácené podíly na zisku 

společníkům – tyto zisky nepodléhají sociálnímu ani zdravotnímu pojištění. [6] 

 

Za nevýhody společnosti s ručením omezeným je možné považovat:  

• nutný počáteční kapitál,  

• financování z cizích zdrojů závisí na důvěryhodnosti, kterou si firma vybuduje, 

• v očích obchodních partnerů je méně důvěryhodná než osobní obchodní 

společnosti,  

• administrativně náročnější založení a chod společnosti – svolávání valné 

hromady, zápisy z valných hromad – někdy nutný notářský zápis,  

• nutné ustanovení jednatele,  

• zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplácené podíly na 

zisku jsou dále zdaněny srážkovou daní. [6] 
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1.3 Podnikatelský plán 

Tento dokument slouží podnikateli jako účinný nástroj rozhodování jak při zahájení 

podnikání, tak v pozdějších fázích podnikání v řízení podniku. 

 

Podnikatelský plán lze charakterizovat jako koncepci podniku v psané podobě, která 

kromě jiného obsahuje: 

a) podnikatelský záměr a jeho přednosti, 

b) vymezení trhu, cílových skupin a konkurentů, 

c) další kroky budování podniku, 

d) plánování obratu, hospodářského výsledku a financování.  

 

Podnikatelský plán neslouží pouze k rozhodování při vedení podniku, ale také mimo 

jiné jako, dokument k zajišťování financování podniku. Banky, které jsou na straně 

investorů, obvykle požadují předložení podnikatelského plánu předtím, než se 

rozhodnou investovat, resp. poskytnout úvěr. Zároveň kvalita zpracování 

a podnikatelský záměr mohou pomoci žadateli při vyjednávání lepších úvěrových 

podmínek. Podnikatelský plán lze také využít jako kontrolní materiál – může 

poskytnout zpětnou vazbu. Tím podnikatel zjistí, jak úspěšný byl v realizování 

podnikatelského plánu, resp. jak moc se od něho odchýlil. Jak už bylo řečeno, 

podnikatelský plán se pro podnikatele stává řídícím dokumentem. Do podnikatelského 

plánu jsou totiž zaneseny přesné cíle, plány, opatření a strategie. [6] 

 

Požadavky na podnikatelský plán 

Pro kvalitní zpracování podnikatelského plánu je zapotřebí dodržovat určité body při 

jeho vytváření, především být stručný a přehledný, být jednoduchý a nezacházet do 

technických a technologických detailů (musí být srozumitelný pro bankéře a investory), 

demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele, resp. zákazníka, orientovat se na 

budoucnost, být věrohodný a realistický a nebýt příliš optimistický z hlediska tržního 

potenciálu, snižuje to důvěryhodnost v očích poskytovatele kapitálu, nebýt však ani 

příliš pesimistický, projekt pak může být pro investora málo atraktivní, nezakrývat 

slabá místa a rizika projektu, upozornit na konkurenční výhody projektu, na silné 

stránky společnosti a na kompetenci manažerského týmu, prokázat schopnost firmy 
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hradit úroky a splátky v případě užití bankovních úvěrů k financování projektu, 

prokázat, jak může poskytovatel kapitálu získat zpět vynaložený kapitál s patřičným 

ohodnocením a být zpracován kvalitně i po formální stránce. [7] 

 

Struktura podnikatelského plánu 

a) titulní strana 

b) exekutivní souhrn 

c) analýza odvětví 

d) popis podniku 

e) obchodní plán  

f) marketingový plán 

g) organizační plán 

h) hodnocení rizik 

i) finanční plán 

j) přílohy  

 

ad a) Titulní strana 

Titulní strana obsahuje základní informace o podnikatelském plánu. 

 

Na titulní straně by měly být uvedeny tyto informace: 

• název a sídlo společnosti, 

• jména podnikatelů a spojení na ně (email, telefon) 

• popis společnosti a povaha podnikání, 

• struktura podniku a způsob podnikání.  

 

ad b) Exekutivní souhrn 

Nejčastěji se vypracovává až po dokončení podnikatelského plánu, jelikož se jedná 

o shrnutí a výtah nejdůležitějších informací. Exekutivní souhrn se často stává 

nepostradatelnou součástí podnikatelského plánu, jelikož to je první část, kterou si 

potencionální investoři přečtou a která by v nich měla vzbudit zájem konkrétní projekt 

financovat.  
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ad c) Analýza odvětví  

Analýza je další nezbytnout součástí podnikatelského plánu. Poskytuje nám podrobný 

náhled na problematiku a zároveň odpovědi na zkoumanou situaci – například o situaci 

ve světě, státu, regionu, městě, ale i oboru atd. Mezi nejpoužívanější ekonomické 

analýzy patří analýza SLEPT, Porterův model konkurenčních sil a marketingový 

průzkum. [8] 

 

SLEPT analýza  

Analýza SLEPT se často vyskytuje i ve zkrácené podobě PEST nebo rozsáhlejší 

SLEPTE. Tato analýza je určena ke sledování změn okolí a jejich vývoje. Za okolí se 

považuje obec, kraj, region, stát nebo tato analýza může být aplikována globálně. 

Analýza SLEPT funguje jako nástroj pro identifikaci a zkoumání externích faktorů. Na 

výše zmiňované okolí působí faktory: 

• Sociální 

• Legislativní 

• Ekonomické 

• Politické 

• Technologické  

 

Pokud použijeme analýzu SLEPTE, poslední písmeno reprezentuje ekologický faktor. 

[9] 

 

Socialní faktory 

V sociálních faktorech se mimo jiné zohledňuje rozdělení příjmů, demografické faktory 

(např. věková struktura obyvatelstva, pohlaví, velikost rodiny, povolání, stárnutí 

obyvatelstva, pracovní mobilita, změny životního stylu (práce z domova, více volného 

času), postoje k práci a volnému času, vzdělání, móda a záliby, koníčky, módní 

výstřelky, kulturní faktory mající vliv na způsob užití výrobku a regionální rozdíly. 
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Legislativní faktory 

Jsou zde zahrnuty například legistaliva regulující podnikání, legislativa určující zdanění 

(podniků, jednotlivců), předpisy pro mezinárodní obchod, ochrana spotřebitelů, 

pracovní právo, předpisy a regulace upravující konkurenční prostředí, monopoly, vládní 

rozhodnutí, ustanovení, nařízení, předpisy evropské unie, jiné mezinárodní právo či 

nařízení, předpisy na ochranu ochranných známek, patentů nebo předpisy na ochranu 

prostředí, recyklační nařízení. 

 

Ekonomické faktory 

Postihují oblasti ekonomiky, například HDP, ekonomický růst (obecný či určitého 

odvětví), výdaje spotřebitelů, monetární politika (úrokové sazby), zdanění (vliv na 

příjem spotřebitelů, na spoření), měnové kurzy a jejich vliv na poptávku zahraničních 

zákazníků, vliv na náklady importovaného zboží nebo inflace a její vliv na náklady 

a prodejní ceny.  

 

Politické faktory 

V politických faktorech jsou obsaženy například vládní výdaje, politika proti 

nezaměstnanosti (minimální mzda, výhody v nezaměstnanosti), zdanění (vliv na příjem 

spotřebitelů, na spoření), 

Technologické faktory 

Mezi technologické faktory se uvádí vládní výdaje na výzkum, zaměření průmyslu na 

zlepšení technologie, nové objevy, patenty, vývoj nových technologií, míra 

technologického opotřebení, spotřeba energie a náklady na energii, vliv změn 

v informačních technologiích a internet, satelitní komunikace. [9] 

 

Porterův model konkurenčních sil 

Tato analýza hodnotí potencionální a reálné konkurenty podniku a vyjednávací sílu 

dodavatelů a zákazníků. Vliv konkurentů na podnik je znázorněn na obrázku 1. Porterův 

model konkurečních sil se zaobírá celkem pěti oblastmi konkurence, a to: 
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Vnitřní konkurence  

Jako vnitřní konkurence je myšlena konkurence, která podniká ve stejném oboru, 

odvětví. Existují dva základní druhy vnitřní konkurence, a to nákladová a diferenciační. 

Pokud se hovoří o nákladové vnitřní konkurenci, znamená to, že konkurent má nižší 

náklady na podobně kvalitní výrobek. V případě diferenciační vnitřní konkurence se 

konkurent snaží konkurovat lepší kvalitou výrobku, např. přidanou hodnotou.  

 

Nová konkurence  

Za novou konkurenci je považována taková konkurence, která se na trh chystá teprve 

vstoupit nebo tam již vstupuje. Riziko nové konkurence se bohužel velmi špatně 

zjišťuje. Z  toho důvodu zde hraje velkou roli osobní odhad tvůrce porterova modelu.  

 

Riziko konkurence substitutů 

V porterově analýze pětisil jsou substitučními produkty myšlenky produtky z jiného 

průmyslového odvětví, které mají pro konečného odběratele stejný užitek, ale jsou 

postaveny na jiné technologii. Tyto produkty se následně stávají konkurenčními a jejich 

existence má vliv např. na cenu.  

 

Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratelů na trhu jsou různé typy, o různé vleikosti a s různými požadavky např. na 

kvalitu, kvantitu a cenu výrobku nebo služby. V podstatě se hovoří o dvou stupních síly 

odběratelů, a to malá a velká vyjednávací síla odběratelů. 

O velké vyjednávací síle se hovoří, když např.: 

• je na trhu malý počet odběratelů, tím pádem mohou vyvinout určitý tlak na 

dodavatele, 

• na trhu je jediný odběratel. Toto tržní uspořádání se nazývá monopson 

a odběratel si může prakticky diktovat cenu, 

• nebo malé množství odběratelů vykupuje většinu produkce dodavatelů. 

V tomto případě mohou dodavatelé opět vyvíjet tlak na dodavatele, 

• produkt je homogenní. Což v praxi znamená, že neexistujou bariéry 

přechodu k jinému dodavateli, jelikož ten nabízí stejný produkt. 
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O malé vyjednávací síle se hovoří, když např.: 

• existují bariéry přechodu k jinému odběrateli spojené s vysokými náklady, 

• odběratelé nejsou organizovaní, jsou roztříšnění. To znamená, že jednotlivý 

odběratel odebírá pouze nepatrnou část produkce dodavatelů.  

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Každé odvětví potřebuje pro svůj chod zajistit potřebnou pracovní sílu, materiál nebo 

hotové výrobky. Dodavatelé těchto zdrojů se stanou silnými, pokud např. je natrhu 

velmi malé množství dodavatelů nebo pokud by odběratelé byli nuceni omezit/ukončit 

provoz v případě ukončení dodávek zdrojů. [8] 

 

 

Obrázek 1: Schéma Porterova modelu (Zdroj: [10]) 
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Analýza 7S 

Rozbor 7S faktorů podmiňuje úspěch podniku. Každé „S“ reprezentuje jeden konkrétní 

bod analýzy. Jedná se o strategii firmy, organizační strukturu firmy, informační 

systémy, styl řízení, spolupracovníky, sdílené hodnoty (kultura) firmy a schopnosti. 

Jako první s touto teorií přišla konzultační firma Mc Kinsey. Níže je uveden rámec 

faktorů firmy Mc Kinsey.  

 

 

Obrázek 2: Rámec faktorů 7S (Zdroj: [11]) 

 

Strategie podniku 

Strategie často vychází z poslání podniku (poskytování služeb nebo výroby) a z vize 

podniku. 

Strategii podniku charakterizuje její orientace a počínání, které směřuje k jednomu nebo 

více cílům. Základní typy konkurenčních strategií jsou diferenciace a nízké náklady. 
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Strategie diferenciace je založená na odlišné a kvalitnější produkci než konkurenční 

firmy. Strategie nízkých nákladů se naopak snaží získat výhodu nad konkurencí pomocí 

snižování nákladů výroby a jiných nákladů.  

 

Struktura podniku 

Úkolem struktury podniku je správné rozložení pravomocí, úkolů a kompetencí mezi 

pracovníky podniku. Základní typy struktur jsou liniově štábní struktura, divizionální 

struktura a maticová organizační struktura.  

Informační systémy 

Tento bod analýzy 7S sdružuje všechny informační pochody, které ve podniku 

probíhají. V podniku se zpravidla používá kombinace automatizace a „ruční práce“. 

Zároveň většinou platí, že se snižuje úroveň automatizace, čím vyšší je úroveň řízení. 

V praxi to znamená, že při tvorbě podnikových strategií má vrcholový management jen 

malou počítačovou podporu – vše dělá tzv. „ručně“.  

 

Styl řízení 

Existují tři základní typy stylu dělení, a to styl autokrativní, demokratický a liberální. 

Zatímco autokratický styl řízení je zcela oproštěn od jakékoliv účasti na vedení podniku 

ze strany pracovníků, demokratický styl řízení při vedení podniku využívá dvousměrnou 

komunikaci. Výhodou je spokojenost a jistá motivace a pocit odpovědnosti pracovníků, 

nevýhodou je ztracený čas při procesu komunikace. Liberální styl řízení prosazuje 

velmi otevřený styl vedení. Komunikace probíhá mezi pracovníky a ti mají značnou 

volnost v rozhodování a ve výkonu činností. Nevýhoda je, že můžou nastat zmatky 

a choas ve chvílích, kdy je potřeba vedení.  

 

Spolupracovníci 

Pracovníci jsou velmi důležitou součástí podniků všech typů. Zároveň jsou jedním 

z hlavních faktorů úspěchu či neúspěchu podniku. Pro vedení je důležité vědět, jak 

jednat s pracovníky, jaké mají motivační zázemí a preference a snažit se, aby pracovníci 

měli určitý pocit zodpovědnosti za podnik, čímž vedení může ovlivnit výkonnost 

pracovníků.  
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Sdílené hodnoty (kultura) firmy 

Části Spolupracovníci a Sdílené hodnoty podniku spolu velmi úzce souvisí. Definovat 

sdílené hodnoty podniku lze jako „souhrn představ, mýtů, přístupů a hodnot v podniku 

všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných“.  

 

Schopnosti 

Schopnosti se zaměřují především na manažera podniku. Definují, jaké konkrétní 

vlastnosti, znalosti a schopnosti by úspěšný manažer měl mít. Mezi tyto schopnosti patří 

například výkonnost, odborné znalosti z oboru, rozhodovací schopnosti, jednání s lidmi, 

schopnost adaptace a morální kvality. Jako znalosti a schopnosti, kterými by měl 

úspěšný manažer oplývat, se uvádí například znalost ekonomických podmínek firmy 

a její budoucí možnosti, schopnost učinit podnikatelské rozhodnutí, schopnost 

podněcovat aktivitu, znalost fungování podniku a mezilidských vztahů. [11] 

 

SWOT analýza 

Tato analýza je složena z analýz výše jmenovaných. Tyto analýzy a jejich výsledky 

sdružuje a poskytuje přehledný obraz o faktorech, které působí na podnik. Tyto faktory 

jsou externí a interní. Externí faktory se zjišťují pomocí analýzy SLEPT a Porterova 

modelu pětisil a dělíme je na příležitosti O (z angl. opportunity) a hrozby T (z angl. 

threats). Interní faktory se zjišťují pomocí analýzy 7S a dělíme je na stránky slabé 

W (z angl. weaknesses) a silné S (z angl. strenghts). Tyto faktory se nejčastěji zanášejí 

kvůli přehlednosti do matice, viz obrázek 3. [8] 

 

S (strenghts) 

Výčet silných stránek 

- .................... 

- .................... 

W (weaknesses) 

Výčet slabých stránek 

- .................... 

- .................... 

O (opportunities) 

Výčet příležitostí 

- .................... 

- .................... 

T (threats) 

Výčet hrozeb 

- ....................  

- .................... 

Obrázek 3: SWOT analýza (Zdroj: [12]) 
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Interní faktory 

Jsou faktory, které podnik může ovlivnit. Tyto faktory se rozdělují do dvou skupin na 

silné stránky a slabé stránky podniku. K analýze silných a slabých stránek lze jako 

pomůcku použít tabulku 1 níže. V tabulce jsou zaneseny náměty a možné zdroje 

slabých a silných stránek podniku. [8] 

 

Tabulka 1: Možné zdroje silných a slabých stránek (Zdroj: [8]) 

Oblast podniku Silné stránky Slabé stránky 

Procesy Vysoká produktivita práce Doba uvádění na trh 

Management Vize "tah na branku" Není strategické řízení 

Obchod a marketing Perfektní zakázky, prodeje Není znalost trhu 

Personál Loajální a nadšený tým Závislost na jedné profesi 

Jiné znalosti a dovednosti Skvělý vývojový potenciál Problematický servis 

Zkušenosti Znalost trhu a trendů Nekompetentní pracovníci 

Průmyslové vlastnictví Značka, patenty Uplynutí patentových práv 

Areál podniku Perfektní lokalita, poloha Špatná nájemní smlouva 

Výroba Špičkové výrobní vybavení Zastaralé výrobní linky 

Informační technologie Skvělé řízení informací Zastaralý, poruchový IS 

Finance Solidní cash-flow Předlužení, nízká likvidita 

 

Externí faktory 

Jsou takové, které podnik ovlivnit nemůže, ale může se jim maximálně prizpůsobit. 

Tyto faktory se rozdělují na příležitosti a hrozby podniku. K určení jednotlivých 

příležitostí a hrozeb může posloužit tabulka 2 níže. Tabulka obsahuje základní výčet 

možných hrozeb a příležitostí podniku. [8] 
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Tabulka 2: Možné příležitosti a hrozby pro podnik (Zdroj: [8]) 

Oblast podniku Příležitosti Hrozby 

Trh Rychle rostoucí trh Zanikající trh 

Typ podnikání Nejsou dominantní "hráči" Silná, rostoucí konkurence 

Normy, standardy Přesah požadavků norem Náklady na certifikaci 

Pracovní trh Dostatek volných zdrojů Legislativa, sociální dávky 

Technologický rozvoj Nové tržní niky (výklenky) Nároky na znalosti 

Ekonomické trendy Růst HDP, životní úroveň Pokles poptávky 

Legislativa Zákon rozšířil nás trh Složitost zákonů, náklady 

Politika Snížení daní, dotace Investiční pobídky 

Globalizace Rozšíření trhů Nová konkurence 

 

ad d) Popis podniku 

Tato část zpravidla obsahuje informace o velikosti, struktuře podniku a poloze podniku. 

Tyto informace poskytnou potencionálnímu investorovi rychlý přehled o podniku. 

 

Minimální požadavky: 

• výrobky nebo služby, 

• umístění / lokalita a velikost podniku, 

• přehled personálu podniku / organizační a funkční schéma, 

• veškeré kancelářské zařízení a jiné technické vybavení, 

• průprava podnikatele - znalostní vybavení a předchozí praxe či reference. [13] 

 

ad e) Výrobní plán 

Obsah výrobního plánu je složen z informací o nákupu zboží, dodavatelích, 

skladovacích prostorech, procesu poskytování služeb a dalších. U nevýrobních podniků 

se této částí říká „obchodní plán“. [13] 
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ad f) Marketingový plán 

Tato část nastiňuje možnosti oceňování produktu, jeho propagaci a distribuci. Tato část 

podnikatelského plánu patří k těm nejdůležitějším, zejména pro investory. Od této části 

se také odvíjí finanční plán. [13] 

Marketingový plán je složen z analýzy trhu a marketingového mixu. [8] 

 

Marketingový mix 

Marketingový mix je tzv. soubor „4P“, které lze ovšem rozšířit až na „7P“. Jednotlivá 

„P“ zastupují následující slova: 

• Product - produkt 

• Price - cena 

• Promotion - propagace 

• Place - distribuce 

 

Produkt  - v produktové části je popsán nabízený produkt, a to zejména jakost, design, 

velikost, funkce, služby, atd. 

Cena – v této části se uvádí například cena produktu, slevy, termín splatnosti, atd. 

Propagace - v části propagace se pojednává o způsobech podpory prodeje, možnostech 

realizace reklamy, přímém prodeji a dalších. 

Distribuce - distribuce se zabývá způsobem dopravy produktu k zákazníkům 

a prodejcům, o zásobách a dopravě zásob, aj. [10] 

 

ad g) Organizační plán 

V organizačním plánu je popsána forma vlastnictví podniku. Pokud se jedná o obchodní 

společnost, je nutné uvést informace o managementu, právní formě, obchodních 

podílech a jiné. [13] 

 

ad h) Hodnocení rizik 

V této části podnikatelského plánu jsou rozpoznány rizika podnikání, jejich analýza 

a následný návrhu na jejich eliminaci. Eliminací je míněno navržení náhradní strategie, 

návrh alternativního plánu a jiná opatření vedoucí ke snížení nebo odstranění rizika. 

Jedny z nejvýznamnějších rizik podnikání jsou nevhodný marketing, konkurence, 
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pochybení manažerského týmu a vývoj v technologiích. Podnikatel vypracovává 

hodnocení rizik také kvůli investorům, kterým tím dá najevo, že si je jistých rizik 

vědom a je připraven se s nimi vypořádat. [13] 

 

ad i) Finanční plán 

Důvodem k vypracování finančního plánu je fakt, že díky němu podnikatel zjistí, jaké 

množství investic bude potřebovat. Dále podnikateli poskytne představu o ekonomické 

životaschopnosti podniku. 

 

Finanční plán má tři důležité oblasti: 

• odhad příjmů a výdajů s výhledem na tři následující roky. Zahrnuty jsou 

i očekávané tržby a kalkulované náklady. 

• vypracování toku hotovostních peněz (cash-flow) pro následující tři roky, 

• odhad rozvahy (bilance), který poskytne odhad situace podniku po finanční 

stránce. [13] 

 

ad j) Přílohy (podpůrná dokumentace) 

V příloze jsou obsaženy materiály informativního charakteru, které není nezbytně nutné 

uvádět v předchozích částech podnikatelského plánu. Ovšem text v podnikatelském 

záměru by měl na tyto informativní materiály odkazovat. Jako příklad se uvádí 

korespondence se zákazníky, dodavateli, informace z výzkumu, a jiné. [13] 
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2 ANALÝZA SOU ČASNÉ SITUACE 

Kapitola analýza současné situace obsahuje analýzu SLEPT, Porterův model pětisil 

a SWOT analýzu. Pomocí těchto analýz podnikatel získá informace o životaschopnosti 

jeho projektu, informace o trhu, zákaznících a konkurenci. Jednotlivé analýzy budou 

aplikovány ve vztahu se společností Krovy Merta, s.r.o. Jedná se o výrobní podnik, 

jehož hlavním posláním je výroba dřevěných příhradových vazníků a jejich montáž. 

Výrobní hala společnosti je v Brně-Útěchově, kancelář je v Brně v blízkosti Brněnského 

výstaviště. Společnost se zaměřuje především na regionální trh, tedy na okolí Brna a 

Jihomoravský kraj. Dodavatelé společnosti jsou převážně z Brna a okolí. Analýzy se 

zaměřují na konkurenci, která působí, z regionálního hlediska, na stejném trhu, jako 

společnost Krovy Merta, s.r.o.  

Více informací o podniku je obsaženo v kapitole 3.1 Popis podniku. 

 

2.1 SLEPT analýza 

Účelem této analýzy je podat podrobný přehled o okolí podniku, o jeho současném 

stavu, změnách a vývoji. Za okolí se považuje, obec, kraj, region, stát nebo analýza 

může být aplikována v jiném měřítku. Výše popsané okolí je ovlivňováno těmito 

sociálními, legislativní, ekonomickými, politickými a technologickými faktory. 

Analýzou těchto faktorů, jejich současného stavu a vývoje, lze předpovědět 

pravděpodobný dopad na projekt. V práci bude SLEPT analýza zaměřena především na 

Brno, jeho okolí a Jihomoravský kraj. 

 

S - sociální hledisko 

Faktory analýzy, které jsou důležité pro stavební firmu, jsou počet obyvatel, průměrná 

mzda obyvatel, zaměstnanost, výstavba a rekonstrukce rodinných domů. 

 

Počet obyvatel 

V České republice byl k datu 31. 12. 2012 celkový počet obyvatel 10 516 125. Ke 

stejnému datu bylo v Jihomoravském kraji 1 168 650 obyvatel. [14] 
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Tabulka 3: Počet obyvatel v Brně a větších městech v Jihomoravském kraji 

k 31. 12. 2012. (Zdroj: [15]) 

Město Počet obyvatel 

Brno 378 965 

Blansko 20 769 

Břeclav 25 015 

Hodonín 25 259 

Vyškov 21 598 

Znojmo 34 073 

 

V předchozí tabulce 3 jsou zohledněna pouze okresní města v Jihomoravském kraji. Pro 

podnik je tato informace důležitá z důvodů například optimalizace cílení marketingu 

nebo pro odhad počtu potencionálních zákazníků. 

 

Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost přímo ovlivňuje trh s nemovitostmi, úvěry a stavby nových bytových 

prostor. Ve 4. čtvrtletí byla celková zaměstnanost osob od 15-64 let 67 % a meziročně 

se zvýšila o 0,9 %, což je 31,1  tisíc osob. Celkový počet zaměstnaných byl 4 916,6 tis 

osob. Nezaměstnanost osob ve věkovém rozmezí od 15-64 let činila 7,2 %. 

Obecná míra nezaměstnanosti, což je podíl k součtu zaměstnaných a nezaměstnaných 

lidí, v České republice ve věkové kategorii 15- dosáhla v lednu 2013 7,0 % a meziročně 

se zvýšila o 0,2 procentního bodu. [16] 

Nejnovější údaje, k 8. 3. 2012, z Jihomoravského kraje udávají, že počet 

nezaměstnaných je 8,79 % a trendem zůstává mírný nárůst nezaměstnanosti, a to 

o 0,08 %. [17] 

To znamená, že oproti celorepublikovému průměru je nezaměstnanost v Jihomoravském 

kraji vyšší. V tabulce 4 níže je zachycen vývoj vybraných ukazatelů od roku 2004 do 

roku 2011. 
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Tabulka 4: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti k 31. 12. (Zdroj: [18]) 

 

Z tabulky vyplývá, že procento počtu uchazečů se pohybuje ve stejné výši během let 

2004 – 2011, zatímco počet volných míst má rostoucí trend. Výjimku tvoří rok 2011, 

kdy se procento volných míst propadlo o dva procentní body oproti roku minulému. 

 

Na grafu 1 níže je zachycen vývoj nezaměstnaných osob v Jihomoravském kraji 

v letech 2005 až 2013. 

 

 

Graf 1: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji a ČR v letech 

2005 až 2013 (Zdroj: [19]) 

 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Uchazeči o 

zaměstnání 
66 207 63 692 55 230 44 239 43 063 65 944 69 342 62 722 

Z toho ženy 33 441 21 739 29 489 24 092 22 821 31 260 32 494 30 304 

Volná místa 3 448 5 834 7 990 13 725 8 253 3 040 2 955 2 775 

% uchazečů 

v rámci ČR 
12,2 12,5 12,3 12,5 12,2 12,2 12,3 12,5 

% volných 

míst v ČR 
6,7 11,2 8,6 9,7 9,1 9,8 9,6 7,8 
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Jak je z grafu 1 patrné, v roce 2009 se rapidně zvýšilo procento nezaměstnaných. Tento 

nárůst byl bezpochyby způsoben ekonomickou krizí. V roce 2013 je nezaměstnanost 

o 0,74 % vyšší než v roce 2009, takže trend nezaměstnanosti je rostoucí.  

Nezaměstnanost má velký vliv na výkon stavebního průmyslu. Čím větší je 

nezaměstnanost, tím méně je zakázek na stavební práce. 

 

Průměrná mzda obyvatel 

Průměrná mzda v České republice byla v roce 2012 25 645 Kč a v posledním kvartálu 

byla 27 170 Kč. Jihomoravský kraj se mzdou 24 651 Kč byl lehce pod 

celorepublikovým průměrem. Nicméně průměrnou mzdu v ČR výrazně zkreslovala 

průměrná mzda hlavního města Prahy. V porovnání s ostatními kraji byl Jihomoravský 

kraj jedním s největší průměrnou mzdou, viz. tabulka 5. [20] 

 

Tabulka 5: Porovnání průměrné mzdy v jednotlivých krajích (Zdroj: [20]) 

 Průměrná mzda  Medián mezd  

Celkem  (Kč) Muži  (Kč) Ženy (Kč) Celkem  (Kč) Muži  (Kč) Ženy (Kč) 

Česká republika  25 645 28 234 22 389 21 826 23 460 19 808 

Hlavní město 

Praha 

33 546 37 346 28 984 26 896 28 759 25 225 

Středočeský 

kraj 

25 651 28 316 22 046 22 570 24 480 19 993 

Jihočeský kraj 23 199 25 721 20 171 20 594 22 433 18 223 

Plzeňský kraj 24 036 26 349 21 264 21 453 23 198 19 504 

Karlovarský kraj 21 723 23 799 19 465 19 229 21 182 17 370 

Ústecký kraj 23 174 26 071 19 887 20 581 23 014 18 154 

Liberecký kraj 23 422 25 641 20 633 21 084 22 783 19 260 

Královéhradeck

ý kraj 

22 837 25 099 20 194 20 338 22 102 18 666 

Pardubický kraj 22 978 25 318 20 081 20 636 22 147 18 355 

Kraj Vysočina 22 918 25 635 19 274 20 461 22 329 17 367 

Jihomoravský 

kraj 

24 651 27 370 21 268 21 238 23 074 18 978 

Olomoucký kraj 22 825 24 644 20 465 20 805 22 132 18 625 

Zlínský kraj 22 655 25 144 19 391 20 336 22 272 17 362 

Moravskoslezský 

kraj 

24 174 26 902 20 665 21 603 23 826 18 783 

 



31 

 

 

Po hlavním městě s 33 546 Kč následoval kraj Středočeský s 25 651 Kč a dále pak kraj 

Jihomoravský s 24 651 Kč.  

Pro podnik je výhodné sledovat tento ukazatel z několika důvodů. Informace o mzdě 

obyvatel může využít při optimalizaci ceny výrobku, a nebo při sestavování mezd 

vlastních zaměstnanců. 

 

V následující tabulce 6 je přehled nominálních mezd na přepočtené počty zaměstnanců 

po kvartálech od roku 2010. Jsou zde zahrnuty jak údaje z nepodnikatelské sféry, tak 

z podnikatelské sféry a jejich průměr. Jedná se o čísla vztahující se na celou Českou 

republiku. [21] 

 

Tabulka 6: Nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců (Zdroj: [21]) 

Období  Nominální mzda na p řepočtené po čty zam ěstnanc ů 

Celkem  (Kč) podnikatelská sféra  

(Kč) 

nepodnikatelská sféra  

(Kč) 

2010 1. čtvrtletí  22 738 22 636 23 191 

2. čtvrtletí  23 504 23 369 24 105 

3. čtvrtletí  23 600 23 531 23 915 

4. čtvrtletí 25 591 25 370 26 593 

2011 1. čtvrtletí  23 281 23 390 22 781 

2. čtvrtletí  24 079 24 119 23 893 

3. čtvrtletí  24 165 24 167 24 159 

4. čtvrtletí  26 206 26 030 27 010 

2012 1. čtvrtletí  24 075 24 188 23 563 

2. čtvrtletí  24 636 24 680 24 433 

3. čtvrtletí  24 520 24 480 24 706 

4. čtvrtletí  27 170 27 130 27 350 

 

Z tabulky 6 vyplývá, že od roku 2010 docházelo spíše k růstu mezd, přičemž poslední 

kvartál roku 2012 zaznamenal velký, skokový nárůst mezd. 
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V následujícím grafu 2 jsou zaznamenány údaje z předchozí tabulky. 

 

Graf 2: Průměrná měsíční mzda (Zdroj: [22]) 

 

Z předchozích tabulek a grafů vyplývá, že největší mzdy pobírají lidé v hlavním městě. 

Brno a Jihomoravský kraj patří k částem České republiky s vyšší průměrnou mzdou. 

 

Výstavba a rekonstrukce rodinných domů 

Analýza tohoto charakteru je pro podnik důležitá, protože poskytne dobrou představu 

o výstavbě nových rodinných bytů a nebytových prostor. Bohužel vzhledem ke státním 

úsporám dochází ve stavebnictví ke stagnaci, dokonce neustále klesá počet nově 

zahájených staveb. Výkony ve stavebnictví poklesly také kvůli mrazivému únoru 

a svůj díl na tom nese i zvýšení daně z přidané hodnoty z ledna 2012. V letech 

minulých v Moravskoslezském kraji probíhala masivní výstavba a i z důvodu 

přesycení trhu nyní výstavba stagnuje. Přesto se jich nejvíce staví v Čechách 

a Jihomoravském kraji, nejméně pak v Karlovarském kraji. Největší zájem o rodinné 

domy 5+1, přesněji se jedná o dvoupodlažní rodinné domy s užitkovou plochou 

134 m2. Náklady na výstavbu nového rodinného domu se pohybují okolo tři a čtvrt 

milionu. [23] 
V následující tabulce 7 jsou zachyceny údaje o dokončených stavbách, resp. 

rodinných domech a nebytových prostor. 
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Tabulka 7: Dokončené stavby v krajích České republiky (Zdroj: [24]) 

Území Celkem 

Nástavby , přístavby a vestavby v: 

rodinných 

domech 

rekonstrukce 

rodinných domů 

nebytových 

budovách 

Česká republika/Czech 

Republic 1 554 1  391 130 33 

z toho kraj/region: 

Hl. m. Praha 25 16 4 5 

Středočeský 413 368 39 6 

Jihočeský 112 106 5 1 

Plzeňský 103 94 9 0 

Karlovarský 22 19 2 1 

Ústecký 69 68 1 0 

Liberecký 64 63 0 1 

Královéhradecký 71 64 5 2 

Pardubický 66 61 5 0 

Vysočina 69 62 5 2 

Jihomoravský 175 150 17 8 

Olomoucký 121 109 8 4 

Zlínský 64 57 6 1 

Moravskoslezský 180 154 24 2 

 

Tento ukazatel je pro výrobní podnik angažovaný ve stavebnictví velmi důležitý. Podle 

statistik uvedených v tabulce 7 je možné odhadnout, jaká je poptávka na trhu a jaký by 

mohl být teoretický odbyt podniku. 

 

L - legislativní hledisko 

Mezi zákony, které ovlivňují podnikání lze zahrnout následující: 

• zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, 

• zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
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• zákon č. 16/1993 Sb., daň silniční 

• zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

 

V České republice jsou velmi časté změny v zákonech, proto je důležité tyto změny 

sledovat a dodržovat aktuální znění zákonů. Tento problém se týká zejména zákonů 

daňových. 

 

E - ekonomické hledisko 

Následující analýza ekonomického prostředí se zaměřuje na HDP a jeho vývoj, dále 

míra a vývoj inflace v České republice a daňové sazby. 

 

Hrubý domácí produkt 

Jedná se o vyjádření celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období 

na určitém období. Lze jej zjistit třemi způsoby, a to produkční metodou, výdajovou 

metodou nebo důchodovou metodou. [25] 

Hrubý domácí produkt se využívá pro měření výkonnosti ekonomiky země, využívá se 

ke srovnávání míry ekonomického rozvoje a také poskytuje informace o výsledcích 

národního hospodářství. Díky tomu se považuje za základní národohospodářský 

ukazatel. [26] 

HDP České republiky v roce 2012 činil 3 792 mld Kč, což představuje -1,7 % pokles 

oproti roku minulému. [27] 

 

 Graf 3: Vývoj HDP v letech 2005 až 2012 (Zdroj: [26]) 
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Jelikož výrobní podnik zainteresovaný ve stavebním průmyslu se dá považovat za 

cyklický, jeho produktivita a objem výroby se často mění spolu s fází vývoje národního 

hospodářství. Ve fázích represe a deprese výroba a odbyt klesá, naopak ve fázích 

expanze a konjuktury výroba a odbyt roste. 

 

Inflace 

Tento pojem označuje zvýšení všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v určitém 

časovém období. Změna cenových hladin za určitá období se označuje jako míra 

inflace. Mezi vlivy a dopady inflace mimo jiné patří snížení kupní síly peněz, nejistota 

ohledně budoucího vývoje trhu a cen nebo nedostatek zboží v případě vysoké inflace. 

Graf 4 znázorňuje vývoj inflace v letech 2005 až 2012. [28] 

 

 

Graf 4: Vývoj inflace v letech 2005 až 2012 (Zdroj: [28]) 

 

Mírně se zvyšující inflace je považována za přirozenou, žádanou a představuje součást 

zdravé ekonomiky. V případě velké inflace dochází ke znehodnocování měny, 

rapidnímu úpadku na odbytovém trhu a nezájmu zákazníků o nadstandartní a zbytné 

služby a výrobky. V takovém případě by podnik čelil problému a musel ho řešit 

například diverzifikací výroby. 

 

Daňové sazby 

Česká republika má velmi složitý daňový systém a velké množství různých daní. Stejně 

jak se vyvíjí a mění daňový systém, tak se mění i sazby daní. Proto je důležité sledovat 

změny těchto sazeb a předejít tak různým komplikacím. Společnost, zabývající se 
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dřevostavbou, výrobou příhradových vazníků a stavebními pracemi, bude nejvíce 

ovlivněna daní z příjmu právnických osob a daní z přidané hodnoty. 

Sazba daně z příjmu právnických osob se v roce 2010 snížila na 19 % z původních 

20 %, které platily v roce 2009. Daň z příjmu právnických osob se od roku 2010 

nezvýšila a zůstává ve výši 19 %. 

V tabulce níže jsou zachyceny hodnoty sazeb DPH a jejich vývoj v čase od roku 1993. 

Z tabulky vyplývá, že od roku 1993 se zvýšená sazba DPH v čase spíše mírně snižovala 

a snížená sazba DPH měla trend opačný, kdy v roce 2012 nabyla až trojnásobku 

hodnoty oproti roku 1993. Pro rok 2013 platí sazba daně 21 % a snížená sazba daně 

15 %. 

 

Tabulka 8: Vývoj sazeb DPH v ČR (Zdroj: [29]) 

Datum platnosti od – do Základní sazba DPH Snížená sazba DPH 

01. 01. 1993 – 31. 12. 23 % 5 % 

01. 01. 1995 – 30. 04. 22 % 5 % 

01. 05. 2004 – 31. 12. 19 % 5 % 

01. 01. 2008 – 31. 12. 19 % 9 % 

01. 01. 2010 – 31. 12. 20 % 10 % 

01. 01. 2012 – 31. 12. 20 % 14 % 

Od 1 .1 .2013 21 % 15 % 
 

Pro následující roky vláda plánuje ještě několik zásadních změn, které budou mít 

zásadní dopad na zaměstnavatele a podnikatele. První změnou je zvýšení sazby daně 

z příjmu z 15 % na 19 %, dále se zvýší odvody zaměstnanců ze 4,5 % na 6,5 % 

a odvody zaměstnavatelů na pojistné svých zaměstnanců se plánují počítat jednotnou 

sazbou 32 % z úhrnu mezd. Pokud tato opatření budou přijata, tak to nejspíše povede 

k mírnému zvýšení cen výrobků a služeb. 

 

Ve stavebnictví se uplatňují obě sazby daně. Aby stavební firma mohla uplatnit 

sníženou sazbu daně, nesmí při výstavbě překročit hranici 120m2 u sociálního bydlení 

a 300 m2 u rodinného domu. Při rekonstrukcích a opravách se aplikuje snížená sazba 
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daně. Pokud nastane situace, kdy stavební firma mající vlastní DIČ prodává jiné 

stavební firmě s vlastním DIČ, fakturovaná částka nebude obsahovat DPH. Jedná se 

o přenesenou daňovou povinnost.  

 

P - politické prostředí 

Politická situace v České republice, zmýtaná častými politickými skandály, je 

považována spíše za nestálou, hlavně kvůli neshodám a častým soubojům pravice 

a levice. Parlamentní většinu si od roku 2006 do roku 2009 udržovala levice. Některé 

zákony a návrhy se často nedaří prosadit právě kvůli neshodám pravice a levice a také 

nejednotnosti stran. Česká republika zažila i vládu úřednickou, která trvala od roku 

2009 do roku 2010. V roce 2010 se konaly volby do Parlamentu ČR a vítezně z nich 

odešla Česká strana sociálně demokratická. Jako druhá skončila Občanská 

demokratická strana, v těsném závěsu strana TOP 09 a KSČM. Do dubna 2012 vládla 

parlamentu koalice ODS, TOP 09 a VV. V dubnu byla tato koalice rozpuštěna 

a vytvořena nová, přičemž strana VV byla nahrazena stranou LIDEM. 

Rok 2013 byl pro Českou republiku přelomový ve volbě prezidenta, kdy byl poprvé 

prezident volen přímo. Ve druhém kole zvítězil nad Karlem Schwarzenbergem nynější 

prezident Miloš Zeman.  

Podnikatelé a jejich činnost ovlivňuje fakt, jestli je u moci pravice nebo levice. 

Levicově smyšlející vláda je vláda orientovaná na sociální politiku, zatímco pravicově 

orientovaná vláda klade důraz na podnikání. Levicová vláda může prosadit zákony aa 

regule, které znesnadní podnikání v ČR, například zvýšení různých daní, zvýšení 

poplatků za úřední úkony nebo zpřísnění pravidel provozování živnosti. 

 

T - technologické prostředí 

Společnost Krovy Merta s.r.o. bude výrobní podnik a bude vlastnit nebo si pronajme 

několik strojů, například jsou pily, lisy, impregnační vana, magnetické stoly a 

vysokozdvižný vozík. Dále různé typy nářadí, měřidel a elektroniku. Většina těchto 

nástrojů je standartních a technologický pokrok jejich funkci vylepšit nemůže (v případě 

certifikovaných měřidel, pásem, atp.) nebo může jen do určité míry (například mobilitu 

vysokozdvižného vozíku). Největší náchylnost na zastarávání vykazují počítače a pily. 

Počítače se zrychlují, aplikace jsou náročnější a proto je nutnost zastaralé počítače 
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obměňovat. Vývoj pil po technologické stránce jde stále dopředu. Je zřetelná snaha 

o větší automatizaci, která vylučuje chyby lidského faktoru. Dále se zlepšuje rychlost 

řezání, přesnost, automatické vyhledávání vad dřeva pomocí laseru a ultrazvuku. Tyto 

vady jsou například hniloba, vlhkost nebo mechanické vady dřeva, tzv. suky.  

 

2.2 Porterův model pěti sil 

Porterova analýza identifikuje konkurenční síly v okolí podniku a jejich intenzitu. 

Vypracováním této analýzy podnikatel získá souhrnný přehled o stávající konkurenci, 

hrozbě nové konkurence, riziku konkurence substitutů a vyjednávací síle dodavatelů 

i odběratelů. V neposlední řadě porterova analýza pomáhá odhalit hrozby a příležitosti 

podniku. 

 

Vnitřní konkurence 

Neboli konkurenci, která již na trhu aktivně působí. Jelikož společnost provádí jak 

výrobu, tak montáže svých výrobků, tak lze konkurenci rozdělit na tyto dva tábory. 

Dřevovýrobě, včetně výroby příhradových vazníků, se jen v Brně a okolí věnuje kolem 

130 podniků a živnostníků-tesařů. Všechny lze považovat za konkurenci, jelikož jsou 

zaměření na stejnou nebo podobnou produkci jako společnost Krovy Merta, s.r.o. Část 

těchto podniků poskytuje také možnost montáže svých výrobků. Kromě nich 

v Jihomoravském kraji aktivně působí nespočet stavebních dělníků, stavebních firem, 

řemeslníků a jiných živnostníků schopných po zaškolení správné montáže vazníků. 

Riziko vnitřní konkurence je ohodnoceno jako velmi vysoké. 

 

Nová konkurence 

Riziko nové konkurence v oblasti výroby příhradových vazníků a krovů není příliš 

vysoké kvůli převážně nasycenému trhu. Nicméně riziko vzniku konkurence je vyšší 

v oblasti montáží těchto příhradových vazníků. Často se lze setkat s praxí, kdy si 

konečný zákazník (převážně soukromá osoba) objedná pouze produkt bez montáže, na 

kterou již má domluvené vlastní montéry. Tito montéři jsou převážně živnostníci bez 

konkrétní specializace a pro soukromé osoby vykonávají většinu stavebních prací. 

Riziko nové konkurence je ohodnoceno jako střední. 
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Riziko konkurence substitutů 

Substitut pro dřevený příhradový vazník může být pouze vazník vyrobený z jiného 

materiálu. Jedinou variantou s podobnými vlastnosti je ocel. Ocel je ale mnohem dražší 

než dřevo a i její vlastnosti nejsou zdaleka tak dobré pro příhradové vazníky. Hlavní 

výhodou dřeva je jeho hmotnost, čímž se stává manipulace a přeprava snažší. Dále 

možnosti opracování dřeva jsou podstatně jednodušší, má lepší statické vlastnosti 

a odolává lépe teplu. Riziko konkurence substitutů je ohodnoceno jako malé. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Síla dodavatelů se zvyšuje, čím méně jich je na trhu. Vzhledem k faktu, že dřevěný 

materiál (certifikovaný i necertifikovaný) lze pořídit od mnoha firem na pilách, toto 

riziko se dá považovat za velmi nízké. Podobná situace se opakuje u  dodávek kovového 

materiálu. Opačná situace platí pro dodávky určité technologie výroby, jejímž jediným 

vlastníkem je společnost MiTek Industries, spol. s r.o., která zároveň s technologií 

výroby dodává i potřebné stroje a materiál. Pokud by tato společnost výrazně zdražila 

nebo přestala tuto technologii poskytovat, firmy by byly nuceny obrátit se na zahraniční 

trh nebo zadat vývoj technologie jiné firmě, popřípadě přijít s obdobnou technologií. 

Potřeby dodávek různých materiálů a technologií se dají rozdělit do několika skupin. 

Lidská práce se také považuje za předmět dodávek. Vzhledem k nízké potřebné 

kvalifikaci na výrobu a montáž, kterou společnost Krovy Merta, s.r.o. zajišťuje 

svépomocí, se tento faktor nebude brát v potaz. Souhrnné riziko velké vyjednávací síly 

dodavatelů je malé. 

 

Vyjednávací síla odběratelů 

Produkty společnosti Krovy Merta, s.r.o. nejsou určeny k hromadnému odběru mnoha 

zákazníky, jedná se zpravidla o zakázkovou výrobu. V teoretickém příkladu, kdy by se 

výroba vazníků prováděla hromadně pro nově vznikající satelitní městečka nebo pro 

několik bytových domů, by se tito majitelé mohli domluvit na společné rozsáhlé 

zakázce a požadovat slevu. Tato situace je ale velmi nepravděpodobná. V případě, kdy 

by byla nějaká společnost vybrána pro opakovaný out-sourcing, tak by tato společnost 

mohla požadovat slevu. Tuto slevu ovšem bude nabízet naše společnost výhradně 
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z vlastní vůle za účelem udržení dobrých obchodních vztahů. Riziko velké vyjednávací 

síly je hodnoceno jako velmi malé. 

 

2.3 Analýza 7S 

Struktura 7S byla vytvořena za účelem hodnocení různých aspektů podniku. Analýza 

7S poskytuje utříbený obraz jednotlivých bodů a odhaluje slabá a silná místa podniku. 

 

Strategie firmy 

Posláním společnosti Krovy Merta, s.r.o. bude především výroba a montáž dřevených 

příhradových vazníků. Cílem společnosti bude vypracovat se na úspěšně fungující 

podnik. Strategie k dosažení cíle spočívá v produkování kvalitních výrobků, okamžité 

vyřizování reklamací, snižování nákladů a profesionálním vystupování. 

 

Struktura firmy 

Odpovědnost za vedení společnosti bude na řediteli, který bude mít k dispozici 

administrativního pracovníka. Ve společnosti budou celkem tři divize, a to divize 

projekce, divize výroby a divize montáže. Všechny divize se budou zodpovídat řediteli 

společnosti Krovy Merta, s.r.o 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Grafické znázornění organizační struktury podniku (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Informa ční systémy 

Společnost bude vlastnit několik mobilních telefonů, přičemž v každé divizi bude 

minimálně jeden. Informační tok mezi divizí projekce a divizí výroby a mezi divizemi 

Divize výroby Divize montáže Divize projekce 

Ředitel Administrativní 

pracovník 
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bude navzájem spočívat v předávání technických podkladů a jiných informací 

spojených s výrobou a montáží. Bude se tak dít buď prostřednictvím emailu, a nebo 

osobně. Podobná praxe bude běžná např. při vypracování cenové nabídky, kde převládá 

komunikace neosobní. 

 

Styl řízení 

Budoucí styl řízení společnosti Krovy Merta, s.r.o. se bude nejvíce blížit 

demokratickému typu. V demokratickém typu řízení je vedení otevřené připomínkám, 

návrhům a nápadům ze strany zaměstnanců. Ti se tím pádem jistou měrou podílejí na 

vedení společnosti. 

 

Spolupracovníci 

Jedenáct zaměstnanců společnosti bude rozděleno do jednotlivých divizí nebo 

samostatných pracovních pozic. Ze strany vedení bude snaha o dobré zázemí pro 

zaměstnance, jak sociální tak pracovní. Motivací se stanou odměny za plnění plánu 

a docházku.  

 

Sdílené hodnoty (kultura) firmy 

Zaměstnanci výroby a divize obdrží firemní pracovní oděvy. Všichni zaměstnanci 

budou vedeni ke stálému zdokonalování jak ve výrobě, tak v jiných oblastech. Kvalita 

produkce bude na prvním místě. Důležitou se stane spolupráce zaměstnanců na splnění 

krátkodobých a dlouhodobých cílů. 

 

Schopnosti 

Každý zaměstnanec má určité schopnosti a kvality, díky kterým budou rozřazeni do 

různých divizí. Tradičně největší důraz bude kladen na schopnosti vedoucího podniku. 

Ředitel podniku musí disponovat znalostmi z oboru podnikání, reprezentativním 

vystupováním a jednáním s lidmi a schopností pozitivně ovlivňovat své 

spolupracovníky. 
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2.4 SWOT analýza 

Jedná se o výslednou analýzu vnitřního a vnějšího okolí podniku, která vychází 

z předešlých analýz, tedy ze SLEPT analýzy, marketingového průzkumu a Porterovy 

analýzy konkurenčních sil. Výstupem SWOT analýzy je souhrnný přehled slabých 

a silných stránek podniku – jedná se o vnitřní prostředí podniku, které podnik je 

schopen ovlivnit. Dále poskytne obraz o příležitostech a hrozbách podniku – jedná se 

o vnější okolí podniku a podnik nemůže tyto aspekty nijak ovlivnit.  

 

Silné stránky 

• Relativně krátká doba dodávky výrobky 

• Management má jasný cíl 

• Dobrá znalost trhu 

• Kvalitní tým zaměstnanců 

• Výroba není příliš náročná 

• Dobrá lokalita kanceláře i výrobní haly 

 

Slabé stránky 

• Relativně úzká nabídka výrobků 

• Vybavení (pila) není moderní, není automatická 

• Výrobní i kancelářské prostory jsou pronajímány 

 

Hrozby 

• Vysoká úroveň konkurence 

• Poptávka může poklesnout kvůli silné konkurenci 

• Zvyšující se úroveň daňového zatížení 

 

Příležitosti 

• Na pracovním trhu je dostatek příležitostí pro získání zaměstnanců 

• Rostoucí životní úroveň spojená s rostoucím trendem výstavby nových domů 

• Jihomoravský kraj je jednou z oblastí, kde probíhá největší výstavba nových domů 
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Vzhledem ke zjištěným faktům by podnik měl vyvinout snahu o eliminování svých 

slabých stránek a minimalizaci hrozeb. Na druhou stranu se zaměřit na své silné stránky 

a využít příležitostí. Lze například získat levnější pracovní sílu, jelikož podle zjištěných 

informací je na trhu velký nepoměr mezi volnými pozicemi a lidmi bez práce. Určitě by 

jedním z prvních kroků managementu mělo být zacílení marketingu na oblasti 

Jihomoravského kraje s největší hustotou prováděných stavebních prací. Touto cestou 

má začínající podnik větší šanci získat svého zákazníka.  

Na druhou stranu velkou hrozbou je vysoká úroveň konkurence. Zmírnit tuto hrozbu lze 

efektivním marketingem, a nebo navržením takové konkurenční strategie, kterou by 

podnik získal konkurenční výhodu. Začínající podnik by neměl volit strategii 

nákladovou, ale soustředit se na kvalitu produktů a služeb. Významnou slabou stránkou 

podniku je, že ve vlastnictví (nebo pronájmu) nemá moderní automatickou pilu, ale 

ruční úhlovou pilu. V budoucnu by podnik měl uvažovat o koupi moderní automatické 

pily, hlavně kvůli zvýšení efektivity výroby a úsporám času pracovníků, což by mohlo 

vést ke snížení nákladů a zvýšení produkce. V tom případě by již mohla využívat 

strategii nákladovou. 
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3 NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁM ĚRU 

Tato kapitola obsahuje návrh podnikatelského záměru na založení podniku zabývajícího 

se návrhem a výrobou dřevěných příhradových vazníků, příhradových betonových 

konstrukcí a jejich instalací. 

 

3.1 Popis podniku  

Hlavní činností společnosti Krovy Merta, s r.o. bude návrhování, výroba a následná 

instalace dřevěných příhradových vazníků a příhradových betonových konstrukcí. 

Vedlejší činnost společnosti se zaměří na konzultace v oblasti vztahující se k hlavní 

činnosti společnosti, zpracování architektonických a statických projektů. Společnost 

Krovy Merta, s.r.o. bude vlastnit jeden dopravní prostředek a vysokozdvižný vozík. 

Společnost bude mít dva společníky, kteří se stanou i jednateli společnosti. První 

společník, Bc. Michal Merta, bude ve společnosti zaměstnán na pozici ředitele. Druhý 

společník, Ing. Arch. Marek Merta, bude ve společnosti zaměstnán na pozici 

architekta/statika. Společnost Krovy Merta, s.r.o. si pronajme sídlo v Brně a  výrobní 

halu v Brně – Útěchově. 

 

3.1.1 Základní informace o společnosti  

Společnost Krovy Merta, s.r.o. bude společností s ručením omezeným. Tato právní 

forma podnikání je velmi rozšířená, zejména kvůli omezenému ručení společníků. To 

znamená, že společník ručí za závazky společnosti pouze do výše nesplaceného vkladu. 

Společnost je založena dvěma společníky, každý společník zaplatí polovinu základního 

kapitálu (tj. 100.000 Kč) a tím získá 50% podíl ve společnosti. 

 

Obchodní značka:  Krovy Merta, s.r.o. 

 

Sídlo společnosti: Brno, Hlinky 980/9a, PSČ 615 00 

 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

 

Předmět podnikání: -Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
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   -Zámečnictví, nástrojářství 

-Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona 

 

Statutární orgán: jednatel: 

Bc. Michal Merta, r.č. 870307/xxxx  

   Slavkov u Brna, Tyršova 920, PSČ 684 01 

   den vzniku funkce: 1 .7 .2013 

    

jednatel: 

Ing Arch. Marek Merta, r.č. 750319/xxxx  

   Slavkov u Brna, Zlatá Hora 1370, PSČ 684 01 

   den vzniku funkce: 1 .7 .2013 

 

Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje jednatel. 

 

Společníci:  Bc. Michal Merta, r.č. 870307/xxxx  

   Slavkov u Brna, Tyršova 920, PSČ 684 01 

   vklad: 100 000,- Kč 

   splaceno: 100 % 

   podíl: 50 % 

    

Ing Arch. Marek Merta, r.č. 900319/xxxx  

   Slavkov u Brna, Zlatá Hora 1370, PSČ 684 01 

   vklad: 100 000,- Kč 

   splaceno: 100 % 

   podíl: 50 %  

 

Základní kapitál:  200 000,- Kč 
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3.1.2 Podnikatelské prostory  

Z hlediska pracovních prostorů se podnik rozdělí na dvě části. První část bude umístěna 

blízko brněnského výstaviště a poslouží jako sídlo společnosti a zároveň jako místo pro 

vykonávání většiny kancelářských prací, projektování a ke sjednávání schůzek s klienty. 

Jako druhá část jsou označeny výrobní prostory podniku. Tyto prostory budou umístěné 

v menší průmyslové oblasti Brna-Útěchov. 

Kancelářské prostory budou umístěny v kancelářském domě blízko brněnského 

výstaviště. Poloha kanceláře je výhodná díky výborné dostupnosti, hlavně díky nedávné 

rekonstrukci infrastruktury v okolí výstaviště a dobré dostupnosti na dálnice. Kancelář 

bude společnosti Krovy Merta, s.r.o. pronajímána od majitele budovy za měsíční nájem 

11 055 Kč. Prostory jsou tvořeny dvěma místnostmi a sociálním zařízením. První 

kancelář, která se stane pracovištěm sekretářky, navazuje na druhou kancelář. Tato bude 

pracovištěm ředitele společnosti a statika a také poslouží pro schůzky s klienty. Výbava 

kanceláří bude zahrnovat různou elektroniku, především osobní počítače, telefony, fax, 

tiskárnu a další. 

Prostory výrobní haly budou situovány v městské části Brno-Útěchov. Jedná se o objekt 

v menším průmyslovém areálu, ve kterém budou převážně další výrobní haly. Hala má 

rozlohu 35 m x 12 m, tzn. 420 m2. Výrobní hala bude také v pronájmu včetně několika 

strojů. Měsíční pronájem činí 22 688 Kč. Poloha výrobního areálu vyhoví nárokům 

společnosti na dostupnost. Objekt je dobře dostupný i z jiných větších měst, například 

cesta z Blanska do areálu trvá přibližně 10-15 minut. Prostorové rozložení haly je 

navrženo tak, aby byla možná bezproblémová manipulace s materiálem a výrobkem 

pomocí čtyřsměrného zdvižného vozíku. V hale jsou vyčleněny tři menší místnosti. 

Jedna plní funkci sociálních prostor, obsahuje umývárnu a sociální zařízení. Druhá 

místnost je vyhrazena pro zaměstnance jako převlíkárna a prostory, kde můžou trávit 

čas o přestávce. Poslední, třetí místnost, je zařízena jako pohotovostní kancelář. 

Společnost nebude měnit ani zasahovat do prostorového uspořádání haly. 

Vybavení kanceláře bude jen základní, i tak poslouží jako plně funkční prostor pro 

realizaci výpočtů. Mezi toto vybavení bude patřit notebook, telefon, mobilní internet 

a sada základních nástrojů pro statika a architekta. 
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3.2 Výrobní plán 

Společnost Krovy Merta, s.r.o. bude výrobním podnikem, jehož zaměřením bude 

zpracování dřeva a výroba dřevěných příhradových vazníků. Vyráběné varianty 

příhradových vazníků nebudou omezené ani tvarem ani velikostí. Společnost se zaměří 

především na dva typy produktů – dřevěné příhradové vazníky používané ke konstrukci 

střechy a dřevené příhradové betonové konstrukce. Dřevěné příhradové vazníky se 

využívají pří konstrukci střech, zatímco dřevěné příhradové betonové konstrukce jsou 

většinou jednorázové stavebnice používané k ohraničení betonovaného místa. 

Podrobnější popis produktů je obsažen v kapitole 3.3.2 Marketingový mix. 

 

Výrobní proces 

Následující popis výrobního procesu se týká dvou hlavních produktů společnosti, a to 

dřevěných příhradových vazníků a dřevěných příhradových betonových konstrukcí. Při 

výrobě obou typů výrobků se během procesu používají měřící nástroje, které musejí být 

kalibrovány. Kalibraci provádí společností TZUS, neboli Technický a zkušební ústav 

stavební Praha s.p. Jedná se o šupleru, vlhkoměr, pásmo a metr. 

 

Dřevěné příhradové vazníky 

Výrobní proces bude rozdělen do několika na sebe navazujících kroků. 

[1] Vypracování technické dokumentace k zakázce 

Zpracování technické dokumentace bude mít na starosti divize projekce. 

Dokumentace musí obsahovat souhrnné informace o zakázce, materiálové spotřebě, 

technické výpočty, technické nákresy a dodatečné informace pro ostatní divize. 

 

[2] Nákup materiálu a doprava 

Podle technické dokumentace se pořídí příslušný objem materiálu, který se následně 

dopraví do prostor výrobní haly, případně skladovacích prostor. Podrobné informace 

jsou obsaženy v části Nákup materiálu, dodavatelé a transport. 
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[3]  Výroba dřevěných příhradových vazníků 

Vazníky budou vyráběny ve výrobní hale pracovníky divize výroby. Proces se 

rozdělí na dvě části, kdy první část má na starost dvoučlenná směna a  druhou část 

ma na starost tříčlenná směna. 

 

     Část první: 

Nejprve se naveze materiál ze skladu do prostor haly pomocí čtyřsměrného 

vysokozdvižného vozíku. V další fází dvoučlenná směna materiál převezme, 

provede kontrolu jakosti dřeva a připraví ke zpracování. Zpracování začíná 

nařezáním jednotlivých dřevěných trámů na úhlové zkracovací pile do 

požadovaných velikostí a tvarů podle technické dokumentace. Pokračuje se 

důkladnou impregnací všech částí trámu v impregnační vaně pomocí zdvižného 

zařízení. Poté se nechají jednotlivé části trámu zaschnout a připraví se k dalšímu 

zpracování. 

 

Část druhá: 

Po zaschnutí si polotovary převezme tříčlenná druhá směna. Provede se kontrola 

vad a následně se trámy umístí na elektromagnetické stoly dle technické 

dokumentace. Tyto speciální stoly slouží pro uchycení dřevěných trámů a fungují 

jako forma pro budoucí příhradové vazníky. Pokud je výroba hromadná, tzn. více 

stejných vazníků o stejném rozměru, průměrná doba výroby vazníku se pohybuje 

mezi 12-15 minutami. Pokud je každý další vazník odlišný, kvůli přetváření formy 

se doba výroby jednoho vazníku prodlužuje na 45-60 minut. Po ukotvení dřevěných 

trámů se na spoje umístí spojovací destičky. 

Následně se destičky zalisují do dřeva hydraulickým lisem typu C, který je 

uzpůsobený k oboustrannému lisování. Po zalisování jsou trámy pevně spojeny 

a tento proces již nelze zvrátit. Hotové příhradové vazníky jsou následně 

transportovány do skladu a správně uloženy. 

 

[4] Montáž 

V případě, že si zákazník objedná i montáž výrobku, budou příhradové vazníky 

transportovány na stavbu pomocí nákladních automobilů, kde si je přebere divize 
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montáže. Další informace o transportu jsou obsaženy v části Nákup materiálu, 

dodavatelé a transport. 

Divizi montáže budou tvořit tři stálí zaměstnanci společnosti Krovy Merta, s.r.o. 

Tito zaměstnanci musí být vyškoleni v montáži příhradových vazníků a znát zásady 

správného nakládání, manipulace a uskladnění těchto vazníků. Pro vynesení vazníků 

a jejich montáže bude v některých případech nutné objednání a použití jeřábu. Často 

bude divize montáže používat pouze kladku, jelikož jsou vazníky vyrobeny ze dřeva 

a jsou poměrně lehké (průměrně 70 kg) a manipulace s nimi je relativně jednoduchá. 

Na montáž bude průběžně dohlížet člen divize projekce. 

 

[5] Předání díla 

Po dokončení montáže budou divizí projekce vypracovány předávací protokoly, 

certifikáty kvality a spolu s technickou dokumentací se předají zákazníkovi. 

 

Dřevěné příhradové betonové konstrukce 

Postup při zpracování technické dokumentace, nákupu materiálu, výrobě, montáži 

a předání díla se velmi podobá postupu u dřevěných příhradových vazníků. Jediné 

výrazné odchylky jsou v kroku 3., při výrobě příhradových betonových konstrukcí, kdy 

se tyto dřevené trámy nemusí impregnovat. Tato skutečnost je dána tím, že se většinou 

jedná o jednorázové dřevěné konstrukce určené k likvidaci po použití. Na instalaci 

těchto konstrukcí také nebude nedohlížet žádný člen divize projekce, často se jedná 

o zakázkovou výrobu bez montáže. 

 

Skladovací prostory 

Materiál půjde po dodání co nejdříve ke zpracování a impregnaci, aby se zachovala 

kvalita a vlastnosti dřeva. Pro uskladnění materiálu bude před výrobní halou vybudován 

přístřešek beze stěn, pro snadnou dostupnost vysokozdvižného vozíku. Materiál 

i hotové výrobky lze skladovat uvnitř výrobní haly nebo vedle ní. Výrobky totiž nejsou 

náchylné na změny počasí a hlavně po impregnaci jsou velmi odolné a stálé. Pro 

skladování se musí dodržovat určité zásady správného skladování, jelikož při jejich 

nedodržení by hrozilo nenávratné poškození výrobku. Tyto zásady jsou: 

a) pokud je vazník skladován samostatně, musí být vždy ve svislé pozici, 
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b) pokud jsou vazníky skladovány ve větším množství, je nutné tyto vazníky svázat 

pevně k sobě pomocí ocelové pásky; takové svazky je pak možno skladovat ve 

vodorovné pozici na rovné podložce po krátkou dobu, 

 

Pokud dojde k nedodržení těchto zásad, dřevo se může poškodit a prohnout nebo spoje 

popraskat a výrobek se pak stává kazovým. Takto poškozený vazník ztrácí své 

geometrické a statické vlastnosti, rapidně se snižuje jeho nosnost a je pro další montáž 

nepoužitelný. 

 

Nákup materiálu, dodavatelé a transport 

Následující odstavce popisují druhy materiálu, jeho dodavatelé a systém transportu 

materiálu a výrobků. 

 

Materiál a dodavatelé 

Materiál, který se obecně používá k výrobě dřevěných vazníků a konstrukcí lze rozdělit 

na dřevěné trámy a pomocný úchytný kovový materiál. 

 

Dřevěný materiál bude dodávat společnost DEKTRADE a.s., která má rozsáhlou síť 

provozoven po celé České republice. Poskytuje certifikovaný dřevený materiál a široký 

výběr druhu dřeva. Společnost Krovy Merta, s.r.o. bude využívat na své produkty 

následující typy dřeva: smrk – 90 %, jedle – 10 % a vyjímečně modřín, který kvůli 

tvrdosti dřeva často nevyhovuje požadavkům na snadné opracování. Vlastnosti dřeva 

a jeho kvalita jsou zajištěny díky certifikaci. Hlavní podmínkou je, aby dřevo netrpělo 

mechanickými vadami (suky, hniloba, štěpení) a vlhkost dřeva nepřesáhla 21 %. 

 

Pomocný kovový materiál se používá ke kompletaci výrobku, spojování trámů, 

svazování vazníků při skladování, ukotvení vazníků na stavbě a k celkové stabilizaci 

vazníku. Jako spojovací materiál se bude využívat několik typů ocelových spojovacích 

destiček, tzv. Gang nail. Jedná se o ocelovou destičku s mnoha ocelovými hroty, která 

se oboustranně vlisuje do spoje mezi trámy a tím je spojí. Tyto destičky vyrábí 

společnost MiTek Indrustries spol. s.r.o. Typy těchto destiček a ukázka použití jsou 

uvedeny v příloze  číslo 1.  
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Mezi ostatní materiál patří například ocelové pásky, ondřejovi kříže nebo zavětrávací 

materiál. Většinu součástí dodává společnost Simpson Strong-Tie Company Inc. 

a MiTek Indrustries spol. s r.o. Poslední jmenovaná je zároveň i vlastníkem technologie 

výroby příhradových vazníků. 

 

Transport 

Společnost nebude vlastnit žádný nákladní automobil využitelný k přepravě materiálu 

a hotových výrobků, takže bude nucena využívat služeb několika přepravních 

společností, vždy podle velikosti dodávky.  

Pro transport pracovníků divize montáže na stavbu bude mít k dispozici společnost 

transportní dodávku. Detailnější informace jsou obsaženy v kapitole 3.3.2 Marketingový 

plán. 

 

3.3 Marketingový plán  

Marketingový plán je složen ze dvou částí. Jedná se o analýzu zákazníků 

a marketingový mix.  

Část analýzy zákazníků se věnuje identifikaci cílového zákazníka a jeho potřeb. 

Marketingový mix se věnuje detailnímu popisu několika kategorií, a to produktu, ceně, 

distribuci a propagaci. 

 

3.3.1 Analýza zákazníků  

Poptávku po produkci společnosti Krovy Merta, s.r.o. lze rozdělit na dvě základní 

skupiny.  

První skupinu tvoří soukromníci, kteří jsou zastoupeni fyzickými osobami. Nejčastějším 

typem dodávky pro soukromníky je přímá dodávka. Jedná se o výrobu a dodání 

produktu, nejčastěji příhradového vazníku, bez montáže, kterou si zákazník zajišťuje 

sám. Soukromé osoby budou využívat služeb společnosti Krovy Merta, s.r.o. hlavně při 

stavbě nových rodinných domů, jejich rekonstrukcích, opravách a údržbách. 

Druhou skupinu tvoří právnické osoby, především stavební firmy. Nejčastějším typem 

dodávky pro tuto skupinu jsou dodávky i s montáží. Společnost tedy bude zajišťovat 
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výrobu, dodávku a následnou montáž produktu. Kromě příhradových vazníků je zde 

významný odbyt příhradových betonových konstrukcí. 

Obě skupiny zákazníků pak využívají třetí typ dodávky, kterou je tzv. dodávka na klíč. 

Jedná se o celkové zajištění stavby a stavebních prací, včetně prací klempířských 

a pokrývačských. Na tyto práce se sjednávají externí pracovníci. Informace o typech 

dodávek a jejich alokaci byly zjištěny konzultací s budoucím managementem 

společnosti. 

 

Získávání nových zákazníků 

Pro firmy zabývající se atypickou zakázkovou výrobou je životně důležité získávat nové 

zákazníky. Zvláště v případě společnosti působící v oblasti výroby příhradových 

vazníků. Jelikož životnost těchto výrobků je velmi dlouhá, nelze očekávat další zakázku 

od stejného zákazníka, především soukromé osoby. V případě stavebních firem je 

vyvinuta snaha o dlouhodobou spolupráci a získávání zákazek na jiných projektech. 

Proces získávání nových zákazníků lze shrnout do dvou kategorií. V první kategorii se 

společnost bude účastnit vypsaných soutěží na zakázky a předkládat zpracované cenové 

návrhy na zakázku. Procentní úspěšnost v soutěžích je očekávána mezi 10 %-12 %. To 

je dáno hlavně vysokou konkurencí. V druhé kategorii zákazníci osloví společnost 

přímo. Předpokládá se, že část z nich jsou soukromé osoby, které byly ovlivněny 

nějakou z forem reklamy. Další část tvoří nabídky od stavebních společností. Zde jsou 

hlavním faktorem dobré vztahy a předchozí spolupráce. 

 

3.3.2 Marketingový mix 

V následujících odstavcích jsou podrobně popsány produkt, cena, distribuce, provozní 

doba a propagace. 

 

Produkt 

Společnost Krovy Merta, s.r.o. se bude obecně zabývat výrobou dřevěných 

příhradových vazníků. Konkrétně se bude zaměřovat na výrobu dvou produktů, a to 

střešních dřevěných příhradových vazníků a a příhradových betonových konstrukcí. 
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Dřevěné přihradové vazníky 

Instalací příhradových vazníků na horní část stavby vznikne kostra střechy s příslušným 

tvarem. Vazníky musí splňovat určité podmínky výroby a montáže, aby byla zajištěna 

správná funkce po stránce statické, geometrické a nosné. Nejdůležitější podmínkou je 

montáž, ale i přeprava a skladování ve svislé podobě. 

Výroba se bude soustředit na základní typy příhradových vazníků, jimiž jsou vazník 

sedlový, pultový a obloukový. Poptávka trhu se ale nespokojí pouze se základními typy 

vazníků a proto je nutné výrobu podřizovat poptávce a vyrábět rozličné vazníky 

s variabilnímy rozměry. Jedná se tudíž o atypickou výrobu. Nákresy typů vazníků jsou 

součástí přílohy 2. 

Na výrobu vazníků se zpravidla používá smrkové dřevo, méně pak dřevo z jedle. 

 

Příhradové betonové konstrukce 

Jedná se o podpůrné konstrukce pro vylití betonu, které zabraňují jeho úniku 

a ohraničují betonovací oblast. Tyto příhradové betonové konstrukce se využívají 

především na staveništích rozsáhlejší povahy nebo při výstavbě mostů. Proto budou tyto 

výrobky převážně dodávány jen několika určitým zákazníkům, viz kapitola 3.3.1 

Analýza zákazníků. 

 

Cena 

Nelze obecně říct, kolik si společnost bude účtovat za jednu dodávku nebo jednu 

zakázku, jelikož každá zakázka je kvůli atypické výrobě rozdílná. Proto ve společnosti 

bude fungovat systém oceňování zakázek a vytváření cenových nabídek. Postup 

výpočtu cenové nabídky je obsažen v kapitole 3.6 Finanční plán. 

 

Slevy 

O určitou zakázku obvykle soutěží několik společností a každá z nich připraví svou 

vlastní cenovou nabídku. Tyto cenové nabídky bývají často velmi podobné, a pokud by 

určitá společnost nabídla markantní slevu předem, určitě by měla větší šanci na získání 

zakázky. Ve většině případů se toto počínání nevyplatí a společnost, v konečném 

důsledku, na zakázce nevydělá nebo vyprodukuje minimální zisk. Z tohoto důvodu 

společnost Krovy Merta s.r.o. ve většině případů nebude nabízet předem dohodnuté 
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slevy na své produkty a výkony. Při předání díla nebo produktu může nastat situace, 

kdy klient nemusí být spokojen na 100 %, protože finální výsledek neodpovídá jeho 

představám. V takovém případě bude možné přistoupit k ponížení konečné částky 

v řádech několika procent. Slevu je možné nabídnout i dlouhodobým partnerům v rámci 

dobrých vztahů. 

 

Distribuce 

Distribuční síť tvoří nákladní automobily různých velikostí dle rozměrů a objemu 

dodávky. Dopravními prostředky pro převoz produktů větších rozměrů společnost 

nedisponuje, vlastní pouze transportér využívaný divizí montáže k převozu lidí a nářadí. 

Tento se dá v případě nutnosti využít k převozu menších příhradových vazníků. Pro 

ostatní převozy produktů a materiálu využívá společnost služeb soukromých dopravců. 

Pro přepravu se využívají hlavně nákladní auta s valníky nebo nezastřešeným přívěsem. 

Otevřená úprava přívěsů je důležitá kvůli správnému ukotvení příhradových vazníků, 

ale především kvůli pozdější manipulaci s nimi, například snadný přístup jeřábu 

k vazníku. 

 

Provozní doba 

Obě pracoviště, kancelář a výrobní hala budou mít svou vlastní provozní dobu. 

Brněnská kancelář bude otevřena ve všední dny od 08.00 do 16.00, přes víkend zůstane 

zavřena. Obědová přestávka bude trvat 30 minut a začne v 12.00. Pokud v tuto dobu 

bude přítomen pouze administrativní pracovník, kancelář se po tuto dobu zavře. 

Výrobní hala bude otevřena od 07.00 do 15.00. Přes víkend bude za normálních 

okolností zavřena. Obědová přestávka potrvá 30 minut a pracovníci ji mohou společně 

využít během poledne. Pracovní doba se může v případě nutnosti prodloužit nebo lze 

halu využít během víkendu po domluvě se zaměstnanci. Tyto mimořádné situace mohou 

nastat, pokud se nebude stíhat termín zakázky nebo bude velké množství zakázek. 

Divize montáže bude mít otevřenou pracovní dobu, přičemž obvykle vyráží na stavbu 

v 07.00 a končí v 15.00, pokud se splní požadavek na dokončení požadovaných částí 

montáže. 
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Propagace  

Nově vznikající podniky mají jasnou nevýhodu oproti konkurenci, protože nejsou 

v povědomí jejich cílového zákazníka. V dnešní době existuje mnoho efektivních cest 

a nástrojů, jak svou firmu propagovat. Při výběru formy propagace zaleží především na 

ceně a částce, jakou je firma ochotná do propagace vložit. Nelze jednoznačně určit, 

která forma propagace je pro firmu nejefektivnější, proto se často volí kombinace 

určitých forem. Je důležité, aby reklama zaujala svou prezentací a aby obsahovala 

důležité informace o společnosti, jejích produktech, případně cenách a výhodných 

nabídkách a kontaktech. 

 

Společnost Krovy Merta, s.r.o. využije kombinovanou formu propagace složenou 

z reklamy v rádiu, reklamy v tisku (odborném i pro širokou veřejnost), reklamním 

označením na vozidlech, webových stránek a internetové reklamy. Účinnou formou 

reklamy je doporučení ze strany spokojených zákazníků jiným klientům. Na tuto formu 

reklamy má podnik pouze nepřímý vliv a nelze ji zpravidla očekávat hned v začátcích 

podnikání. Celkové náklady na propagaci jsou uvedeny v tabulce 10. 

 

Reklama v rádiu 

Pro reklamní účely je důležité vybrat takové rádio, které je buď zaměřené na cílový kraj 

a nebo rádio s celostátním pokrytím. Společnost Krovy Merta, s.r.o. využije reklamních 

služeb Rádia Hey, které je zaměřené především na Brno a okolí. V obchodní nabídce 

Rádio Hey nabízí zakoupení balíčku, který obsahuje určitý počet jednotek vysílacího 

času. Tyto jednotky, obvykle v týdnech, lze využít v nepřetržitém trvání, a nebo je lze 

využít postupně. Na základě konzultace s budoucím managementem byla vybrána 

varianta, kdy v rádiu poběží příslušná reklama celý týden, jeden týden v měsíci. 

V ročním období, kdy je odvětví výroby vazníků na vzestupu (září, říjen, listopad) se 

frekvence zdvojnásobí na dvoutýdenní vysílací čas měsíčně, vždy s týdenní mezerou. 

Celkový počet zakoupených týdnů na rok bude 15, jelikož po dobu tří měsíců je vysílací 

frekvence reklamy zdvojená. Celková částka na reklamu v rádiu činí 74 985 Kč, jak je 

znázorněno v tabulce 9. 
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Tabulka 9: Ceny reklamy v rádiu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Časové období (týden) Cena (Kč) 

1 4 999 

15 74 985 

 

Celkový počet zakoupených týdnů na rok bude 15, jelikož po dobu tří měsíců je vysílací 

frekvence reklamy zdvojená. Celková částka na reklamu v rádiu činí 74 985 Kč. 

 

Reklama v tisku 

Důležitá je volba správného tisku, která stejně jako u reklamy v rádiu, musí zasáhnout 

cílovou skupinu zákazníků a cílovou oblast. Vzhledem k faktu, že společnost bude mít 

dva základní typy zákazníků (viz kapitola č .3.3.1 Analýza zákazníků), využije 

společnost služeb dvou periodik. První periodikou je odborný časopis „Časopis 

Stavebnictví“, ve kterém je reklama cíleně zaměřena na odbornou veřejnost pohybující 

se ve stavebnictví. Jedná se také o zařazení do webového katalogu firem. Zakoupená 

reklamní plocha bude formátu A6. Za tuto plochu si magazín účtuje 1 099 Kč měsíčně. 

Při zakoupení ročního předplatného, cena za reklamu je po zaokrouhlení 10 000 Kč. 

Jako periodikum pro reklamu, která zasáhne širokou veřejnost, využije společnost 

noviny Hospodářské noviny. Reklamní plocha v novinách je opět o rozměru A6. 

Noviny si za tuto plochu účtují 1 499 Kč měsíčně. Reklama v Hospodářských novinách 

bude aktivní tři měsíce v roce, vždy jeden týden v měsíci. 

 

Reklamní označení vozidel 

Levnou a stálou reklamou jsou polepy a označení firemních vozidel. Vždy se jedná 

o jednoduché a decentní textové označení, které obsahuje produkt, název, sídlo 

a kontakt na společnost. Společnost Krovy Merta, s.r.o. bude vlastnit jeden dopravní 

prostředek a oba majitelé společnosti poskytnou své osobní vozidlo k propagaci 

společnosti. 

Použité potisky jsou vyráběny společností Als-EURO s.r.o. Celkové náklady na tuto 

formu reklamy činí 5 000 Kč. 
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Webové stránky 

Internetové neboli webové stránky slouží k prezentaci společnosti prostřednictvím 

internetu. Obsah stránek je velmi rozdílný, ale webové stránky výrobního podniku by 

měly obsahovat přinejmenším informace o společnosti, o nabízeném produktu, o cenách 

a kontakt.  

Již mnoho let jsou webové stránky standartním reklamním nástrojem, jelikož má (při 

správné propagaci) schopnost zasáhnout velké množství potencionálních zákazníků. To 

je také hlavní důvod, proč webová propagace společnosti musí být profesionální jak po 

grafické, tak po obsahové stránce. 

Po nákladové stránce je internetová reklama a prezentace nejefektivnější. Největší jsou 

počáteční náklady spojené s vytvořením stránek a jejich uvedením do provozu. Aditivní 

náklady jsou reprezentovány údržbou webových stránek a jejich aktualizací. 

Společnost Krovy Merta, s.r.o. vyvěsí inzerát na fakultě informačních studií a i na 

základě referencí a ukázek prací přijme studenta informačních technologií. 

Předpokládaná částka za výrobu webových stránek se pohybuje okolo 8 000 Kč. 

 

Internetová reklama 

Pro prezentaci firmy a jejich produktů se využívají webové stránky. Aby se běžný 

uživatel podíval na tyto stránky, musí být o jejich existenci nejprve informován. Tuto 

funkci plní reklamní služba Sklik webového portálu Seznam.cz. Služba Sklik je 

nejpoužívanější a zároveň nejvýhodnější forma internetové reklamy pro malé a střední 

podniky. Princip spočívá v zobrazení odkazu webových stránek společnosti. Zájemce 

zadá určitá hesla, které jsou propojena se stránkami společnosti Krovy Merta, s.r.o. a na 

stránkách vyhledávání výsledků bude vygenerován odkaz na webové stránky. Hlavní 

diferenciací od klasických vyhledávacích služeb je v podmínkách placení. Při využití 

služby Sklik společnost neplatí za zobrazení reklamy na své webové stránky, ale za 

jejich skutečné zobrazení. Tento systém lze využít i na zobrazení grafické reklamy, tuto 

možnost ale společnost nevyužívá. Systém platby za službu Sklik je velmi variabilní 

a dá se říct, že stojí jen tolik, kolik si zákazník přeje. Jelikož se platí za proklik, lze 

nastavit maximální částku za proklik. Čím vyšší je částka nabídnutá za proklik, tím větší 

šance je, že se webový odkaz objeví na první straně vyhledávání. Webový portál 

Seznam.cz totiž podle nabídnuté částky ovlivňuje SEO optimalizaci stránek a tím jejich 
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pořadové umístění při vyhledávání. Uvolněná částka na tuto službu bude 2 000 Kč. 

Díky této nabídce se webové stránky zobrazí na první stránce vyhledávání, mezi 

prvními čtyřmi odkazy. 

Dále bude zajištěn přednostní výpis na klíčové slova v Jihomoravském kraji na webu 

www.bydleni.cz. Tato služba bude zakoupena na celý rok za částku 7 865 Kč. 

 

Tabulka 10: Výpočet nákladů na propagaci (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položky Cena (Kč) 

Reklama v rádiu Hey 74 985 

Rekl.označení vozidel 5 000 

Reklama v  tisku 14 497 

Webová reklama 31 865 

Internetové stránky 8 000 

Celkové roční náklady 134 347 

 

V tabulce jsou zaznamenány již celkové náklady na pořízení reklamy nebo, v případě 

měsičního plátcovství, je uveden rovnou náklad za celý rok. Pro další použití v kapitole 

3.6.2 Náklady a výnosy se pracuje s celkovými ročními náklady, které činí 134 347. 

 

3.4 Organizační plán  

Společnost Krovy Merta s.r.o. bude společnost s ručením omezeným. Její dva společníci 

budou jednateli společnosti. Společnost bude rozdělena z organizačního hlediska na tři 

divize + ředitel a administrativní pracovník. Těmito divizemi jsou projekce, výroba 

a montáž.  

Společnost bude zaměstnávat 11 lidí, včetně dvou společníků. Jedná se 

o administrativního pracovníka, pět výrobních dělníků a tři montéry.  

Organizační struktura společnosti Krovy Merta, s.r.o. bude liniově štábní. Nejvyšší, 

vedoucí pozici má ředitel společnosti, kterému se zodpovídají divize, mistr 

a administrativní pracovník. Grafické zobrazení strukuty podniku je obsaženo v kapitole 

2.3 Analýza 7S. 
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Pracovní povinnosti ostatních zaměstnanců 

Každá divize a každý pracovník má své specifické povinnosti, které vedou k úspěšnému 

plnění cílů. 

 

Divize projekce 

Tato divize bude mít dva zaměstnance. Smyslem divize projekce bude zajišťování 

zakázek, jejich technická příprava pro výrobu, dohled nad průběhem zakázky, výroby 

a montáže a další povinnosti.  

Společník Ing. Arch. Marek Merta bude zaměstnán na pozici architekta/statika. Jeho 

odpovědností bude objednávání materiálu a nástrojů, naceňování zakázek, zpracování 

architektonických a statických podkladů a dohled při montáži.  

Povinnosti obou společníků se mohou částečně překrývat, mimo jiné v případě 

naceňování zakázek, zpracování předávacích a certifikačních dokumentů nebo vedení 

firmy. 

 

Divize výroby 

V divizi výroby bude zaměstnáno pět dělníků, kteří budou pracovat ve dvou směnách 

po dvou a třech lidech. Tyto směny bude možné pohotovostně spojit v případě větší 

objednávky. Hlavní úkoly divize výroby bude zpracování materiálu, manipulace 

s přepravními prostředky, výroba a kompletace výrobku a povinnost informovat mistra 

o stavu nástrojů, materiálu a nutnosti jejich objednávky. Další povinností bude 

například udržovat pracoviště čisté. 

První směna bude mít na starosti kontrolu kvality a svoz materiálu do dílny, dále 

základní opracování materiálu, které zahrnuje úpravu délky, šířky, úhlu seříznutí 

a impregnace materiálu v impregnační vaně.  

Druhá směna materiál takto upravený materiál převezme a pokračuje v kompletaci 

výrobku. Základní kroky zahrnují sekundární kontrolu materiálu, příprava forem 

k lisování výrobku, lisování výrobku, finální kontrolu a uskladnění materiálu. V žádné 

směně nebude přímo určena pozice skladníka, ale v obou bude zaměstnanec způsobilý 

k manipulaci se zdvižným vozíkem.  

Ve druhé směně bude určen jeden pracovník jako mistr výroby. Ten bude fungovat jako 

mezičlánek v komunikaci mezi divizí projekce a divizí výroby. 
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Úkony prováděné divizí výroby se budou řídit podle technických podkladů a plánů 

vytvořených divizí projekce.  

 

Divize montáže 

Montážních dělníků společnost bude zaměstnávat celkem tři. Pokud budou montáže 

rozsáhlejšího charakteru, rozměrově i kvantitativně, využije se outsourcingu, především 

formou uzavíráním krátkodobých dohod nebo dohod o dílo s živnostníky, kteří mají 

vlastní zaměstnance. Tato praxe šetří firmě finance, protože nemusí mít velký počet 

vlastních zaměstnanců a šetří tak peníze na pravidelných výplatách. Zaměstnanci divize 

montáže musí být seznámeni se zásadami správného nakládání s výrobky, jeho 

manipulací a skladováním. Zároveň budou obeznámeni s postupy při montáži výrobků. 

Povinnosti pracovníků budou kompletace a montáž výrobků, rozvoz výrobků v případě 

nutnosti, průběžný reporting divizi projekce a dodržování zásad správné manipulace 

a montáže. 

 

Ředitel 

Společník Bc. Michal Merta bude zaměstnán na pozici ředitele. Na starost bude mít 

především personální, marketingové, obchodní úkony a vedení společnosti. Konkrétní 

povinnosti budou například zajišťování zakázek, vytváření nabídek a  jejich naceňování 

a  dohled nad průběhem zakázky. Mezi další povinnosti bude patřit fakturace, zajištění 

výplat, najímání pracovníků, a činnosti spojené s reklamou. 

Povinnosti obou společníků se mohou částečně prolínat, například v případě naceňování 

zakázek, zpracování předávacích a certifikačních dokumentů nebo vedení firmy. 

 

Administrativní pracovník 

Administrativní pracovník bude mít vlastní kancelář v administrativních prostorách 

společnosti. Mezi hlavní povinnosti sekretářky bude patřit vyřizování úředních 

záležitostí, vyřizování telefonátů, základní administrativa a uvádění klientů. Mezi další 

povinnosti bude patřit například příprava dokladů pro účetní firmu, vytváření 

prezentací, zařizování a organizace prezentací.  
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3.5 Hodnocení rizik 

Riziko je nedílnou součástí podnikání. Existují rizika, proti jejichž následkům se 

podnikatel může efektivně bránit pojištěním svých investic. Existují ovšem i rizika, na 

která se žádná pojištění nevztahují a právě těchto rizik si musí být podnikatel vědom, 

předvídat je a připravit se na ně. Rizika, které přímo ohrožují podnikání, jsou například: 

 

Konkurence 

Riziko, které se objevuje napříč podnikatelským spektrem, je riziko konkurence. 

Považuje se za největší riziko, jelikož se vyskytuje téměř v každém oboru podnikání 

(vyjma specifických tržních struktur). Nelze ovšem toto riziko označit čistě za škodlivé.  

Díky konkurenci firmy nestagnují, přicházejí s inovacemi, lepšími službami, 

investicemi do vývoje jen proto, aby získali nebo si udrželi tržní podíl.  

 

Efektivními nástroji v konkurenčním boji jsou inovace, pozitivní, profesionální přístup 

k zákazníkovi a péče o něj, kvalitní marketing a další. 

 

Chybné rozhodnutí podnikatele 

Chybná rozhodnutí jsou častým jevem v podnikatelské praxi. Za nejčastější příčiny 

mohou být označovány nedostatečné odborné znalosti v oboru, váhavé rozhodování, 

nekorektní jednání s lidmi, nedostatečná schopnost adaptace nebo špatná znalost 

fungování konkrétního podniku. 

 

Mnohým z výše jmenovaných lze předejít (nebo předejít jejich opakování) 

absolvováním různých odborných školení nebo případnými konzultacemi se 

zkušenějším podnikatelem či managerem. 

 

Neefektivní marketing 

Základní chyby vedoucí k neefektivnímu marketingu jsou buď špatně zvolená forma 

propagace, a nebo neprofesionální provedení. Reklama v důsledku neosloví takové 

množství potencionálních zákazníků, jaké by mohla. To vede k nižšímu počtu reálných 

zákazníků a nižším tržbám podniku.  
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Z tohoto důvodu je důležité vybírat si pro propagaci podniku jen prověřené způsoby 

a cesty. Zadávání výroby reklamy (grafické, textové, webové) profesionálům také riziko 

snižuje.  

 

Ekonomická recese 

Ekonomika, která se nachází v recesi, vykazuje známky poklesu zaměstnanosti, inflace 

a celkového úpadku ekonomické aktivity. Důsledky jsou zřejmé; podnik příchází 

o zákazníky, obchodní aktivita se snižuje, kvůli nedostatkům finančních prostředků 

podnik neplní závazky a krachuje. Ačkoliv recese ekonomiky je pro ekonomiku jevem 

negativním, není vůbec neobvyklým.  

 

Podnik může vlastním úsílím předejít mnohým negativním důsledkům recese. Jedním 

z kroků, které lze podniknout, je přicházet s inovacemi, mít dobré vztahy s dodavateli 

a spolupracujícími podniky, dbát na péči o zákazníka nebo investovat do reklamy. 

 

Technologický vývoj 

Progres v podnikání a vývoji technologií se zastavit nedá, proto je v nejlepším zájmu 

podniku udržet tempo s pokrokem. Mohla by nastat situace, kdy konkurence bude 

vlastnit modernější technologie či výrobní postup a tím bude více konkurenceschopná 

a mohla by se stát úspěšnější na trhu a získat větší podíl trhu. 

 

Pro společnost Krovy Merta, s.r.o. představuje technologický vývoj jisté riziko, ovšem 

nijak významné. Technologický vývoj se může dotknout pouze dvou článků výrobního 

procesu. Prvním je vývoj nových materiálů, které by mohly svými vlastnostmi a cenou 

předčit a nahradit dřevo. Toto riziko je ale, přinejmenším v blízké budoucnosti, velmi 

malé až nereálné. Druhým článkem je vývoj v oblasti řezných strojů, konkrétně pil. 

Vývoj u pil dosáhl takového stupně, že pila může být plně automatická, vybavená 

vyhledáváním vad dřeva pomocí rentgenů nebo laserů, schopná samostatného měření 

a přesného, rychlého řezání. Pořízení takovéto moderní pily je sice velká investice, ale 

zároveň se zrychlý výroba a usnadní práce. 
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Ostatní rizika 

Rizika, která mohou postihnout výrobní podnik, nelze je předvídat ani úplně eliminovat 

a jejich následky mohou být odstraněny pojistným plněním, byly zařazeny do kategorie 

ostatních rizik. Mezi takové se mohou počítat například loupeže, poškození věci, 

vandalismus nebo živelná pohroma. 

 

Jak bylo řečeno, taková rizika nelze zcela eliminovat, ale podnikatel se proti nim může 

pojistit. Pro snížení pravděpodobnosti vandalismu nebo krádeže podnikatel může 

nainstalovat poplašný, bezpečnostní, kamerový nebo jiný podobný systém. 

 

3.6 Finanční plán 

Úkolem finančního plánu je zhodnotit budoucí finanční situaci podniku a odhaduje 

vývoj finanční situace pro dva následující roky. Zaměřuje se na několik hlavních bodů, 

kterými jsou zpracování zakladatelského rozpočtu, zpracování nákladů a výdajů 

podniku s výhledem, zpracování toků hotovostních i nehotovostních peněz a zpracování 

rozvahy. 

3.6.1 Zakladatelský rozpočet 

Financovat zahájení podnikání lze několika způsoby, například z vlastních zdrojů, 

z poskytnutého úvěru, z dotací nebo investic třetí osoby. Prvotní financování 

společnosti Krovy Merta, s.r.o. bude hrazeno z vlastních zdrojů společníků a úvěru. Oba 

společníci vloží do společnosti 100.000 Kč, čímž splatí základní kapitál. 

 

Výčet výdajů podniku 

Výdaje podniku zahrnují zřízovací výdaje, které jsou vynaloženy na správní a jiné 

úkony ještě před založením podniku,  

 

Zřizovací výdaje 

Výdaje, které vzniknout podnikateli ještě před založením podniku, se označují jako 

zřizovací. Konkrétně se jedná o poplatky za notářský zápis společenské smlouvy, 

pořízení kolků, výpis z rejstříku trestů a další. V tabulce 11 jsou abecedně seřazené 

poplatky spojené se založením společnosti Krovy Merta, s.r.o. 
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Tabulka 11: Výčet zřizovacích výdajů 

Zřizovací výdaje Cena (Kč) 
Návrh zápisu do obchodního rejstříku 6 000 
Notářský zápis 3 872 

Ověření podpisů 182 

Výpis z katastru nemovitostí 50 

Výpis z rejstříku trestů 100 

Výpis ze živnostenského podnikání 1000 

Celková suma 11 204 
 

Částka za zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku je určena 

zákonem a činí 6 000 Kč. Pokud je základní kapitál společnosti 200 000 Kč, cena za 

notářský zápis je 3 200 Kč. Částka je povýšena o DPH, protože nově jsou notáři plátci 

DPH. Cena za ověření podpisu je 30 Kč bez DPH. Podpis se potvrdí celkem 5x. 

Celková částka včetně DPH proto činí 182 Kč. Výpisy z katastru nemovitostí činí 

50 Kč, z rejstříku trestů 100 Kč a ze živnostenského zákona 1 000 Kč. Celková částka 

za zřizovací výdaje je stanovena na 11 204 Kč. 

 

Výdaje na vybavení a zařízení 

Jelikož bude mít společnost prostory a převážnou většinu vybavení v pronájmu, bude 

nutné provést investice do nákupu nezbytného vybavení. Vybavení divize projekce se 

skladá pouze z notebooku a modemu mobilního připojení k internetu. Položky vybavení 

divize výroby jsou firemní oděvy a ochranné pomůcky (helma, rukavice, boty 

s ocelovou špicí), dále základní sada řemeslných nástrojů – kladivo, sada šroubováků, 

kleště apod. Výbava divize montáže obsahuje dvě kompletní sady řemeslných nástrojů 

a měřící zařízení, firemní oděvy a ochranné pomůcky. Ve výrobní hale budou uloženy 

kalibrované měřící nástroje – pásmo, metr, šuplera a vlhkoměr. Doplňkové vybavení 

zahrnuje zařízení sociálního zázemí – rychlovarná konvice, mikrovlná trouba, lednice, 

stůl a židle. Vybavení kanceláře zahrnuje 2x stolní počítač, tiskárnu a fax, telefonní 

linku, sadu židlí. 

Tabulka 12 níže představuje detailní seznam položek a konkrétní pořizovací ceny. 
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Tabulka 12: Seznam majetku společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka 
Cena za kus 

(Kč) 
Počet kusů 

Celková cena 

(Kč) 

Vysokozdvižný vozík HELI 375 500 1 375 500 

VW Transporter 624 500 1 624 500 

Divize projekce 

Notebook HP Envy dv6-7250ec 24 990 1 24 990 

GOCLEVER USB 3G modem  800 1 800 

Sada měřících nástrojů    

- šuplera 1 049 1 1  049 

- pásmo 359 1 359 

- metr 599 1 599 

- vlhkoměr 1 159 1 1 159 

Divize výroby 

Pracovní oděvy 799 5 3 995 

Ochranné pomůcky    

- rukavice          52 10 520 

- helmy 250 5 1 250 

- boty s ocelovou špicí 649 5 3 245 

Sada řemeslných nástrojů 6 000 1 6 000 

Divize montáže 

Pracovní oděvy 799 3 2 398 

Ochranné pomůcky    

- rukavice, vesty 152 4 608 

- helmy 250 4 1 000 

- boty s ocelovou špicí 649 3 1 947 

Sada měřících nástrojů    

- šuplera 1 049 1 1 049 

- pásmo 359 1 359 

- metr 599 1 599 
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- vlhkoměr 1 159 1 1 159 

Sada řemeslných nástrojů 6 000 2 12 000 

Dovybavení výrobní haly 

Rychlovarná konvice ETA 699 1 699 

Mikrovlná trouba 1 599 1 1 599 

Lednice GODDESS RSC084 3 299 1 3 299 

Stůl IKEA 2 990 2 5 980 

Židle IKEA 449 8 3 592 

Dovybavení kanceláře 

Stolní PC HP Pavilion p6-2300e 17 490 2 34 980 

Tiskárna HP OfficeJet 100 5 400 1 5 400 

Fax Brother FAX-T106 1 890 1 1 890 

Pevná telefonní linka Siemens 

Gigaset SL610H 

3 490 1 3 490 

Celkem   1 132 014 

 

Cena měřících nástrojů je včetně kalibrace. Ochranné pomůcky budou pořízeny ve 

větším množství. Ve druhém roce podnikání se počítá s nákupem dalších ochranných 

pomůcek, ve třetím roce k nim přibudou ještě nové pracovní oděvy. 

 

Úvěr 

Pro nákup vysokozdvižného vozíku a automobilu VW Transporter bude nutné získat 

finance o celkové hodnotě 1 mil. Kč. Tyto finance poskytne banka GE Money Bank 

formu podnikatelského úvěru. Potřebná výše úvěru je 1 mil. Kč, který je banka ochotna 

poskytnou se splatností za 72 měsíců při měsíční splátce 19 292 Kč. Společnost Krovy 

Merta s.r.o. tímto způsobem získá úvěr, ale náklady na něj jsou ve výši 389 024 Kč, což 

představuje 11,5 % úrok. V tabulce níže je podrobný rozpis splácení úvěru, včetně 

úroku a úmoru.  
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Tabulka 13: Výpočet splátek úvěru (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok 
Počáteční hodnota 

(Kč) 
Úrok (K č) Úmor (Kč) 

Konečná hodnota 

(Kč) 

1. 1 000 000 108 672 122 832 877 168 

2. 877 168 93 776 137 728 739 440 

3. 739 440 77 072 154 432 585 009 

4. 585 009 58 344 173 160 411 850 

5. 411 850 37 347 194 157 217 691 

6. 217 691 13 797 217 692 0 

 

Důležitým krokem je vytvoření seznamu položek nezbytných pro zahájení podnikání. 

Tento seznam představuje soupisku majetku společnosti a obsahuje dopravní 

prostředek, vysokozdvižný vozík, měřící nástroje, materiální vybavení divizí, 

technologické zázemí. Podrobný rozpis věcí a cen je uveden v tabulce 12. 

 

Tabulka 14: Způsoby krytí majetku (Zdroj: vlastní zpracování) 

Způsob krytí výdajů Název položky 
Souhrnná pořizovací 

cena (Kč) 

Úvěr 
Vysokozdvižný vozík 375 500 

Dopravní prostředek 624 500 

Vlastní 

zdroje 

 

Výbava divize projekce 28 956 

Výbava divize výroby 15 010 

Výbava divize montáže 21 119 

Dovybavení výrobní haly 15 169 

Vybavení kanceláře 45 760 

 

Část úvěru se vyčerpá na koupi čtyřsměrného vysokozdvižného vozíku značky HELI H-

VD80. Zbytek úvěru se použije na nákup dopravního prostředku – VW Transporter – 

skříňový model. Dokumentace k vysokozdvižnému vozíku je součástí přílohy číslo 3. 

Z vlastních zdrojů se pokryje nutná výbava všech divizí, vybavení kanceláře 

a dovybavení výrobní haly 
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3.6.2 Náklady a výnosy 

V následující části jsou vypočteny náklady a výnosy společnosti s výhledem na tři roky. 

Zjištěné údaje jsou dále použity pro účely zpracování rozvahy společnosti a výkazu 

zisku a ztrát. 

 

Výpočet nákladů 

Aby bylo možné zjistit celkové a úplné náklady společnosti a odhadnout náklady 

příštího období, je nutné identifikovat jednotlivé náklady. Následující část obsahuje 

výčet všech nákladů společnosti rozdělených podle typu nákladu. Typy nákladů jsou 

náklady na vybavení a zařízení, pronájem, ostatní náklady, mzdové náklady a celkové 

náklady. 

 

Pronájem výrobní haly a kancelářských prostor 

Výrobní hala, umístěna v lokalitě Brno – Útěchov, má celkovou výměru 570 m2 

a společnost Krovy Merta, s.r.o. ji má pronajatou na dobu pěti let s možností 

prodloužení nájmu. Hala je již vybavena stroji na výrobu příhradových vazníků. 

Vybavení zahrnuje ruční úhlovou pilu, větší pilu s dopravníkovým pásem, impregnační 

vanu s hydraulikou, elektromagnetické stoly a lis typu C. Toto vybavení je součástí haly 

a je v pronájmu. Pronajímatelem haly je Mendelova univerzita Brno a měsíční nájem 

činí 22 688 Kč. Ostraha objektu je v ceně nájemného. Energie a voda nejsou součástí 

nájmu, internet a telefonní linku si zajišťuje společnost Krovy Merta, s.r.o. na vlastní 

náklady. Záloha na energii a vodu činí 10 500 Kč.  

Kancelářské prostory v Brně jsou tvořeny dvěmi místnostmi a sociálním zařízením. 

Prostory jsou částečně zařízené, především nábytkem a základním vybavením. Prostory 

je potřeba dovybavit, výčet nutných výdajů na dovybavení kancelářských prostor je 

obsažen v tabulce 14. Měsíční nájemné činí 11 055 Kč, součástí nájemného nejsou 

zálohy na energie a vodu, které činí 4 500. Telefon a internet si opět společnost 

zajišťuje sama. 

Tabulka 15 níže obsahuje jednotlivé částky za nájemné, energii a vodu, telefon 

a internet. 
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Tabulka 15: Náklady na pronájem, energie a služby (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položky Měsíční náklad (Kč) Roční náklad (Kč) 

Nájemné za výr. halu 22 688 272 256 

Nájemné za kancl. prostory 11 055 132 660 

Zálohy (energie, voda) celkem 15 000 180 000 

Internet, telefon celkem 3  500 42 000 

Celkem 52 243 626 916 

 

Ostatní náklady 

Mezi ostatní náklady jsou započítány výdaje na kancelářské potřeby, provozní potřeby, 

náklady na propagaci a pojištění, náklady na pohonné hmoty a reprezentaci. Na 

kancelářské potřeby, jako je papír do tiskárny, psací potřeby a jiné, je měsíčně 

vyčleněno 1 000 Kč. Většina práce se provádí na počítačích, proto není moc velká 

spotřeba papíru. Provozní potřeby je souhrnný název pro nutné výdaje společnosti na 

zajištění základního provozu a údržby podniku. Jedná se o nákup žárovek, čistících 

prostředků, hygienických potřeb, atd. Měsíčně je vyčleněno 1 500 Kč. 

Propagace je podrobně rozepsána v kapitole 3.3.2 Marketingový mix . Na propagaci je 

vyčleněno měsíčně 11 196 Kč. 

Pojištěny jsou vysokozdvižný vozík HELI a VW Transporter. Pro obě vozidla je 

sjednáno komplexní pojištění STANDART od ČSOB. Roční plnění pojištění pro 

vysokozdvižný vozík činí 12 399 Kč a pro VW Transporter činí 9 909 Kč. Tento typ 

pojištění kryje škody způsobené vlastníkem vozidla do 34 mil. Kč. Obsahuje také krytí 

škody při havárii, vandalismu, živelné pohromě a  jiných událostí. Celková částka za 

roční pojištění obou vozidel činí 22 308 Kč. 

Společnost má k dispozici jeden vlastní dopravní prostředek využívaný převážně divizí 

montáže, dále společníci využívají své osobní automobily k podnikání a ve výrobní hale 

operuje vysokozdvižný vozík. Proto je nutné počítat s určitými výdaji za pohonné 

hmoty. Ty byly určeny paušálně částkou 7 500 Kč. 

Za reprezentaci lze označit obchodní obědy, pořádání prezentací nebo podnikové akce 

pro klienty. Částka na reprezentaci může být velmi proměnlivá, byla proto určena 

paušálně částkou 3 000 Kč. 
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Poslední položkou ostatních nákladů je jednorázové zpracování dokumentace 

k bezpečnosti a zdraví při práci, tj. BOZP. Výdaj na zpracování činí 13 800 Kč. 

 

Tabulka 16: Ostatní náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položky Měsíčně (Kč) Ročně (Kč) 

Kancelářské potřeby 1 000 12 000 

Provozní potřeby 1 500 18 000 

Propagace 11 196 134 347 

Pojištění 1859 22 308 

PHM 7 500 90 000 

Reprezentace 5 000 60 000 

Odpisy 10 208 122 496 

Celkem 38 263 459 156 

 

Mzdové náklady 

Společnost Krovy Merta, s.r.o. bude zaměstnávat jedenáct pracovníků. Pro zjištění 

měsíčních a ročních celkových mzdových nákladů bude nutné zjistit mzdové náklady na 

jednotlivé divize, ředitele a administrativního pracovníka. Všechny platy jsou oproštěny 

od bonusů a příspěvků, v potaz je brán pouze celkový mzdový náklad zaměstnavatele 

včetně sociálního a zdravotního pojištění, celkové mzdové náklady za jednotlivé divize 

jsou tvořeny průměrem mezd zaměstnanců konkrétní divize. Mzdové náklady 

zaměstnavatele za měsíc a rok jsou uvedeny v tabulce 17 níže. 
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Tabulka 17: Mzdové náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položky Měsíčně (Kč) Ročně (Kč) 

Ředitel 20 100 241 200 

Administrativní pracovník 18 900 226 800 

Divize projekce 20 100 241 200 

Divize výroby 80 400 964 800 

     -za jednoho pracovníka 16 080 192 960 

Divize montáže 48 240 578 880 

     -za jednoho pracovníka 16 080 192 960 

Celkové náklady 187 740 2 252 880 

 

Celkové výdaje 

V této části jsou použity veškeré výpočty výdajů z předešlých kapitol. V tabulce 18 pod 

textem jsou znázorněny všechny výdaje podniku v prvních třech letech fungování. 

Výdaje příštích let byly odhadnuty za předpokladu, že se nebudou výrazně ani snižovat 

ani zvyšovat. 

 

Tabulka 18: Celkové výdaje (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Měsíčně (Kč) 1. rok (Kč) 2. rok (Kč) 3. rok (Kč) 

Splátka úvěru 19 292 231 504 231 504 231 504 

Zřizovací výdaje - 11 204 - - 

Výdaje na vybavení - 1 132 014 1  040 7  433 

Nájemné + služby 52 243 626 916 626 916 626 916 

Ostatní náklady 38 263 459 156 571 656 518 322 

Mzdové náklady 187 740 2 252 880 2 252 880 2 252 880 

Celkem 297 538 4 735 370 3 683 996 3 670 063 

 

Měsíční výdaje jsou ve výši 297 538 Kč. Celkové výdaje za první rok podnikání činí 

4 735 370 Kč, z toho náklad je ve výši  3 893 605 Kč. Další roky jsou výdaje o více než 

1 mil. Kč nižší z důvodu jednorázové investice do dopravního prostředku a 

vysokozdvižného vozíku a několika jednorázovým výdajům v prvním roce podnikání. 
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Odhad tržeb  

Aby podnik byl schopen provozu, dodržel závazky vůči svým zaměstnanců, ale také 

dodavatelům a klientům, je nutné generovat vyšší měsíční tržby než jsou měsíční 

náklady. Pokud tržby jsou menší než náklady, podnik negeneruje zisk a je ve ztrátě.  

 

Hlavním zdrojem financí je pro výrobní podnik prodej výrobků. Pro společnost Krovy 

Merta, s.r.o. to konkrétně znamená prodej příhradových dřevěných vazníků 

a příhradových betonových konstrukcí. Každý prodej lze označit jako zakázku, která má 

svá specifika a musí splňovat požadavky zákazníka. 

Pro zjištění měsíčních tržeb podniku je nutné si uvědomit, jaké jsou fáze zakázky, jak 

probíhá její nacenění a jaká je její časová náročnost. Po zjištění těchto faktorů bude 

možné určit konkrétní finanční přínos pro podnik a zjistit, jak moc vytíží jeho kapacity. 

Pro nacenění průměrné zakázky1 je použit kalkulační vzorec, kalkulaci předchází 

stručný harmonogram prací a ceny materiálu. 

 

Zadání zakázky 

Zakázku představuje výroba a montáž příhradových vazníků ze smrku na jednopodlažní 

rodinný dům typu 5+2 o zastavěné ploše 120 m2. Střecha je složena ze sedlových 

vazníků, které určí tvar střechy. Rozměry plochy jsou 9 m x 13,3 m, délka vazníků je 

9 metrů, vazníky jsou rozmístěny po 100 cm. Celkem je potřeba 14 příhradových 

vazníků, všechny vazníky mají stejný tvar a rozměry. Zavětrávání se provede celkem 

3 x, rovnoměrně rozmístěné. Na každý spoj je potřeba použít styčníkovou desku GANG 

NAIL, to znamená 10 oboustranných spojů. Při montáži a přepravě se použije ocelová 

páska k ukotvení a zajištění. Stavba je vzdálená 50 km od výrobní haly. V úvahu se 

bere, že měsíc má 20 pracovních dní, rok má 250 pracovních dní. 

Nákres a rozměry příhradových vazníků a postranní výpočty jsou součástí přílohy 4. 

 

  

                                                 
1 Pozn. po konzultaci s budoucím managementem podniku byla určena cena vzorové zakázky, jež 

představuje průměrnou cenu zakázek získáných za jeden měsíc v podniku o podobné velikosti a 

kapacitách. 
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Harmonogram prací 

Než se začne se samotnou výrobou, je nutné zakázku nejprve nacenit. Po odsouhlasení 

ceny zákazníkem se vytvoří technická dokumentace a objedná se materiál. Technickou 

dokumentaci dostane k dispozici divize výroby a zhotoví podle ní výrobek. Ten pak 

putuje na sklad, ze skladu na stavbu a případně se zajistí jeho instalace. Podrobnější 

informace o postupu jsou uvedeny v kapitole 3.2 Výrobní plán. 

 

Cena materiálu 

Předpokladem průměrné zakázky je použití obvyklých materiálů, které se využívají 

nejčastěji. Jelikož na 90 % výroby se používá smrk, bude použit i pro výpočet 

materiálové spotřeby zakázky. 

Cena za smrkové řezivo o rozměrech 50 x 80/5 m je 116,16 Kč za 1 ks, což dělá 

5 808 Kč za 1 m3. 

Další materiál používaný při konstrukci vazníku je ocelová styčníková deska GANG 

NAIL GNA20-MIT 0820. Za krabici desek po 100 kusech si společnost MiTeK 

Industries spol. s r.o. účtuje 1494 Kč. Ocelová páska od společnosti MiTeK o šířce 

22 mm stojí 9 Kč za 1 metr. 

Dopravu výrobku na stavbu bude realizovat společnost JACOBO EUROPE CZ a.s. Za 

100 km si účtuje 2 420 Kč. Doprava materiálu z brněnské prodejny společnosti 

DEKTRADE je vyčíslena na 1 160 Kč. 

 

Kalkulační vzorec 

Nacenění zakázky se provede podle obecného kalkulačního vzorce: 

+ přímý materiál (materiál nutný k výrobě) 

+ přímé mzdy (mzdy pracovníků vyrábějící výrobek) 

+ výrobní (provozní) režie (odpisy strojů a energie) 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

+ správní režie (náklady na správní aparát podniku) 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

+ odbytové náklady (skladování, propagaci, expedici) 

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

+ marže 
CENA VÝKONU 
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Přímý materiál 

Na výrobu jednoho příhradového vazníku, podle stručné dokumentace obsažené 

v příloze 4, je potřeba 31 metrů řeziva. To odpovídá 0,62 m3 řeziva na jeden vazník. Pro 

14 vazníků je potřeba přibližně 9 m3 řeziva v celkové ceně 52 272 Kč. Na jeden vazník 

je potřeba 20 styčníkových desek, to znamená 280 desek na celou dodávku. Cena za 

tyto desky je 4 183 Kč. Potřeba ocelové pásky je vypočítána na 40 metrů za 360 Kč. 

Náklady na přímý materiál činí 56 815 Kč. 

Podrobné výpočty jsou uvedeny v příloze 4.  

 

Přímé mzdy 

Přímé mzdy jsou odvozeny od doby, kterou konkrétní pracovníci stráví prací na 

výrobku.  

Divize projekce – zpracování cenové nabídky, technické a podpůrné dokumentace 

a předávacích protokolů trvá přibližně 10 hodin. Při hodiném nákladu na mzdu 134 Kč 

činí výsledná suma 1 340 Kč. 

Divize výroby - jelikož se jedná o výrobu stejných kusů vazníků, není potřeba znovu 

nastavovat formy a pro výpočet výroby vazníků se použije časový koeficient. 

Koeficient je složen z času stráveného samotným lisováním a výrobou (15 min), 

impregnací a řezáním (14 min), skladovými pracemi (1 min). Časový koeficient je 

roven 40 minutám na výrobu jednoho vazníku. To znamená, že je potřeba 560 minut na 

výrobu všech vazníků, jejich uskladnění a zajištění. Celkový náklad zaměstnavatele na 

hodinovou mzdu pracovníka divize výroby činí 107,2 Kč. Celkové náklady na mzdu 

divize výroby činí 5 003 Kč. 

Divize montáže – úplná instalace 14ti vazníků zabere přibližně 8 hodin práce. Při 

hodinovém nákladu na mzdy 107,2 Kč je výsledná suma 2 572,8 Kč. 

Celková suma za přímý materiál je rovna 8 916 Kč. 

 

Výrobní režie 

Zakázku bude možné vyrobit přibližně za jeden den. Průměrná spotřeba energie za 

jeden den je vyčíslena na 575 Kč. Spotřeba pohonných hmot na zakázku je vyčíslena na 

288 Kč. Roční odpisy v prvním roce podnikání jsou souhrnně vyčísleny na 122 496, 

denní odpisy činí 490 Kč. Celkové výrobní režie jsou vyčísleny na 1 353 Kč. 
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Správní režie 

Mzdový náklad správního aparátu (ředitel, administrativní pracovník) se zjistí 

kvalifikovaným odhadem a činí 3 000 Kč. Denní náklad na nájem výrobní haly, 

kancelářských prostor a telefon činí 1 416 Kč. Celkové náklady správní režie jsou ve 

výši 4 416 Kč. 

 

Odbytové náklady 

Náklady na skladování jsou nulové, jelikož se materiál i výrobky skladují vedle výrobní 

haly. Denní náklady na propagaci činí 560 Kč. Doprava výrobku na stavbu je vyčíslena 

na 2 420 Kč a doprava materiálu na 1 160 Kč. Celkové odbytové náklady jsou ve výši 

4 140 Kč. 

 

Marže 

Společnost Krovy Merta, s.r.o. aplikuje na své výrobky marži ve výši 20 %. 

 

Dosazení do vzorce 

+ přímý materiál = 56 815 Kč 

+ přímé mzdy = 8 916 Kč 

+ výrobní (provozní) režie = 1 353 Kč 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY = 67 084 Kč 

+ správní režie = 4 416 Kč 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU = 71 500 

+ odbytové náklady  = 4 140 Kč 

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU = 75 640 

+ marže = 20 % 

CENA VÝKONU = 90 768 Kč 

 

Po dosazení do kalkulačního vzorce je zjištěna cena vzorové zakázky ve výši 

90 768 Kč. Na této zakázce má podnik marži ve výši 20 %, což činí 15 128 Kč. 
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Porovnání tržeb a nákladů 

Měsíční náklady na provoz společnosti jsou vyčísleny na 297 538 Kč. Na vzorové 

zakázce o celkové hodnotě 90 768 Kč má podnik marži 15 128 Kč, přímé náklady jsou 

vyčísleny na 65 731 Kč a nepřímé náklady jsou ve výši 9 909 Kč. Výrobní kapacita 

podniku je na hranici 20 podobných zakázek měsíčně. 

Optimistická varianta představuje plné vytížení výrobních kapacit podniku po celý 

měsíc. To by představovalo měšíční tržby ve výši 1 815 360 Kč. 

Množství získaných zakázek je v reálné variantě poníženo přibližně o 25 %. V takovém 

případě by měl podnik měsíčně jen 15 zakázek a celkové tržby by byly 1 361 520 Kč. 

Varianta minimálního zisku zjistí minimální počet zakázek potřebných ke generování 

zisku a pesimistická varianta je založená na nedostatku zakázek a krytí celých 

měsíčních nákladů ze zisku společnosti, která tím pádem bude generovat ztrátu.  

Poslední dvě varianty v podstatě zjistí bod zvratu podniku. Pro účely zjištění ceny 

zakázky byla použita vzorová zakázka vypočítaná v kapitole 3.6.2 Náklady a výnosy.  

V tabulce 19 jsou zachyceny jednotlivé varianty. 

 

Tabulka 19: Varianty získávání zakázek (Zdroj: vlastní zpracování) 

Varianty 
Počet 

zakázek 

Měsíční 

tržby 

(Kč) 

Úplné vl. 

nákl. 

výk. (Kč) 

Přímé 

náklady 

(Kč) 

Příspěvek 

na krytí 

fixních nákl. 

(Kč) 

Fixní 

náklady 

podniku 

(Kč) 

Zisk 

(Kč) 

Optimist. 20 1 815 360 1 512 800 1 314 620 500 740 297 538 203 202 

Reálná 15 1 361 520 1 134 600 985 965 375 555 297 538 78 017 

Min.zisku  12 1 089 216 907 680 788 772 300 444 297 538 2 906 

Pesimist. 11 998 448 832 040 723 041 275 407 297 583 -22 176 

 

V tabulce 19 jsou úplné vlastní náklady výkonu rozděleny na dvě složky, a to přímé 

náklady a příspěvek na krytí fixních nákladů. Ten se vypočítá ze vzorce tržby – přímé 

náklady. Ve variantě minimálního zisku příspěvek na krytí fixních nákladů sotva stačí 

na jejich pokrytí a proto podnik generuje měsíční zisk jen 2 906 Kč. V pesimistické 

variantě má podnik tak nízký počet zakázek, že z nich nedokáže pokrýt své fixní 
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náklady a generuje ztrátu ztrátu -22 176 Kč. Bod zvratu podnik se je spojen se získáním 

dvanácté zakázky. 

V reálné variantě příspěvek na krytí nákladů plně kryje fixní náklady podniku. Podnik 
generuje měsíční zisk ve výši 78 017 Kč a roční provozní zisk ve výši 936 204 Kč. 

3.6.3 Finanční výkazy 

Jedná se o dokumenty, které by měly věrohodně odrážet finanční situaci podniku. Jejich 

funkce je poskytování informací o finanční situaci podniku a její změně v čase. 

Základní finanční výkazy jsou rozvaha a výkaz zisku a ztrát. 

 
Rozvaha 

Rozvaha obsahuje aktiva a pasiva společnosti. Zjednodušeně lze říct, že aktiva obsahují 

majetek podniku a pasiva obsahují zdroje krytí majteku. Základním prvkem rozvahy je 

bilanční princip, tedy že aktiva se rovnají pasivům. 

 
Tabulka 20: Rozvaha ve zjednodušené podobě ve 2. a 3. roce podnikání (Zdroj: Vlastní 
zpracování) 

POLOŽKA 1. rok 2. rok 3. rok 
AKTIVA CELKEM 2 062 2 451 3 239 
Dlouhodobý majetek 903 669 445 
Dlouhodobý hmotný majetek 903 669 445 

Oběžná aktiva 1 159 1 782 2 794 
Zásoby 326 458 220 

Pohledávky 317 536 581 

Krátkodobý finanční majetek 516 788 1 993 

PASIVA CELKEM 2 062 2 451 3 239 
Vlastní kapitál 860 1 459 2 242 
Základní kapitál 200 200 200 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
0 10 20 

Výsledek hospodaření minulých let 0 650 1 239 

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 
660 599 783 

Cizí zdroje 1 202 992 997 
Dlouhodobé závazky 877 739 585 

Krátkodobé závazky 325 253 412 
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Z rozvahy v prvním roce vyplývá, že velkou část celkových aktiv tvoří oběžná aktiva. 

Jelikož společnost si výrobní halu a kancelář pronajímá, hodnota dlouhodobého majetku 

je pouze 1 025 tis. a zahrnuje dopravní prostředky a notebook. Převážná část pasiv je 

tvořena dlouhodobými závazky. Zahrnují úvěr, kterým je kryt nákup dlouhodobého 

hmotného majetku. Ve druhém roce mírně rostou aktiva společnosti. Je to způsobeno 

značným růstem pohledávek a finančního majetku společnosti. Společnost se rozhodla 

finanční majetek držet a vytvořit si rezervu pro případ nenadálých událostí. Ve třetím 

roce je znát citelný nárůst aktiv, způsobený především značným růstem finančního 

majetku na základě velmi příznivých výsledků hospodoření minulých let. Tento 

finanční majetek společnost investuje do nákupu plně automatizované pily. 

Společnost vydala interní směrnici, podle které se bude majetek vyšší než 20 000 Kč 

a nižší než 40 000 Kč odpisovat 24 měsíců, počínaje následující měsíc po zařazení. 

 

Tabulka 21: Účetní odpisy (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položky 
Vstupní 

cena (Kč) 

Měsíční 

odpis (Kč) 

Odpis 1. 

rok (K č) 

Odpis 2. 

rok (K č) 

Odpis 3. 

rok (K č) 

Notebook HP  24 990 1 041 11 454 12 495 1 041 

Vysokozdvižný vozík  375 500 5 725 68 695 138 952 138 952 

VW Transporter 624 500 3 442 41 305 83 549 83 549 

Celkem 1 024 990 10 208 122 496 234 994 223 542 

 

 

Výkaz zisků a ztrát  

Jsou zde zachyceny pohyby majetku společnosti na účtech 5xx a 6xx. Jelikož se jedná 

o výrobní podnik, tržby za prodej zboží a náklady vynaložené na prodané zboží jsou 

nulové. 
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Tabulka 22: Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušené podobě (tis. Kč) (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Položka 1. rok 2. rok 3. rok 

Tržby za prodej zboží 0 0 0 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 

Obchodní marže 0 0 0 

Výkony 16 338 17 015 17 489 

Výkonová spotřeba 12 890 13 577 13 827 

Přidaná hodnota 3 448 3 438 3 662 

Osobní náklady 2 256 2 256 2 256 

Daně a poplatky 6 8 13 

Odpisy DHM a DNM 122 235 224 

Ostatní provozní výnosy 18 24 48 

Ostatní provozní náklady 146 115 161 

Provozní výsledek hospodaření 936 848 1 056 

Výnosové úroky 0 1 2 

Nákladové úroky 109 94 77 

Ostatní finanční náklady 12 16 14 

Hospodářský výsledek z finančních 

operací 
-121 -109 -89 

Daň z příjmu za běžnou činnost 155 140 184 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 660 599 783 

Výsledek hospodaření za účetní období 660 599 783 

Výsledek hospodaření před zdaněním 815 739 967 

 

Z výkazu zisků a ztrát vyplývá, že výkony společnosti se zvyšují v čase. Je to dáno 

zvyšujícím počtem zakázek, díky čemuž rostou tržby společnosti. V závislosti na 

zvyšující se produktivitě se zvyšuje i výkonová spotřeba. Ostatní náklady se postupem 

let zvyšují mírně. Mzdy zůstávají na původní hodnotě. První rok podnikání společnost 

dosáhla výsledku hospodaření ve výši 660 tis. Stagnující přidaná hodnota ovlivňuje 

výsledek hospodaření společnosti, který je nižší než předchozí rok i přes rostoucí 
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výkony společnosti. Třetí rok společnost vykazuje růst výsledku hospodaření, protože 

přidaná hodnota rostla souběžně s výkony společnosti. 

Ná zakladě finančního výkazu a finančních plánů lze vyvodit závěr, že podnik má 

reálnou šanci stát se konkurenceschopným a rentabilním. 

 

Přehled o peněžních tocích 

Jinými slovy cash flow. Tento výkaz zobrazuje toky hotovostních a nehotovostních 

peněz podniku během roku a zjišťuje jeho schopnost generovat peníze. 

Tabulka 23: Výkaz o peněžních tocích (Zdroj: Vlastní zpracování) 

VÝKAZ O PEN ĚŽNÍCH TOCÍCH  1. rok 2. rok 3. rok 
  

   
Provozní činnost 0 516 788 
Čistý zisk 660 599 783 
Nepeněžní operace 122 235 224 
  odpisy 122 235 224 
Změny pracovního kapitálu -318 -423 352 
  změna pohledávek -317 -219 -45 
  změna zásob -326 -132 238 
  změna krátkodobých závazků 325 -72 159 
Peněžní tok z provozní činnosti 464 411 1 359 
Dlouhodobá investiční činnost  

   
  výdaje na pořízení dlouhodobého majetku -1 025 -1 0 
Peněžní tok z investiční činnosti -1 025 -1 0 
Finanční činnost     
  zmněna vlastního kapitálu (kromě čistého zisku) 200 0 0 
  změna dlouhodobých závazků (úvěrů) 877 -138 -154 
Peněžní tok z finanční činnosti  1 077 -138 -154 
Čistý peněžní tok 516 272 1 205 
  

   Hotovost na konci roku  516 788 1 993 
 

V prvním roce jsou patrné velké finanční výdaje. Jedná se o pořízení dlouhodobého 

majetku. V dalších letech  nemá společnost žádný výrazný peněžní pohyb z investiční a 

finanční činnosti. Jelikož se jedná o výrobní podnik, tak naprostá většina hotovostního a 

nehotovostního toku peněz náleží provozní činnosti.   
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zpracování podnikatelského záměru na založení 

podniku vyrábějícího dřevěné příhradové vazníky, který bude konkurenceschopný 

a úspěšný. Výsledky finančního plánu a finančních výkazů naznačují, že podnik se 

stane properujícím a silným. Tímto byl hlavní cíl práce splněn. 

 

Dílčí cíle práce přispěly ke splnění hlavního cíle. Těmito cíly bylo vytvoření teoretické, 

analytické a praktické části. Teoretická část poskytla nezbytné informace pro 

zpracování analytické a praktické části. Analytická část, jejíž náplní byla analýza 

vnitřního a vnějšího okolí podniku, byla uzavřena analýzou SWOT, která z předchozích 

analýz vyvodila ucelené hodnocení podniku. Nejdůležitější poznatky byly, že 

stavebnictví je na vzestupu a každoročně se provádí větší množství rekonstrukcí a roste 

počet nových staveb. I přes relativně konkurenční prostředí je možné se na trhu 

prosadit. 

Praktická část obsahovala samotný návrh společnosti Krovy Merta, s.r.o. Praktická část 

byla rozdělena na jednotlivé kapitoly, ve kterých byl popsán podnik, představen výrobní 

plán, navržen marketingový plán, formulován organizační plán, hodnocena rizika 

a vypočítán finanční plán. Dokončení jednotlivých částí diplomové práce bylo úspěšné, 

dílčí cíle byly splněny. 

 

Budoucí plány společnosti závisí na její úspěšnosti a úspěch společnosti úzce souvisí 

s její schopností plnit cíle. Proto je budoucí úspěch firmy podmíněn vytyčením jasných 

cílů a jejich splněním. 

Prvním a nejdůležitějším cílem je vytvoření úspěšného výrobního podniku. Představy 

o tom, co je úspěšný podnik, se mohou lišit. Pro společnost Krovy Merta, s.r.o. 

úspěšnost podniku závisí na schopnosti uchytit se na trhu, schopnosti získávat nové 

zákazníky a udržovat si staré, generovat zisk a plnit svoje závazky vůči dodavatelům 

a zaměstnancům.  

Druhým cílem je snižování nákladů a udržení kvality produkce související 

s modernizací vybavení. Kvalita produkce a snižování nákladů jsou hlavními nástroji 

konkurenčního boje. Vzhledem k technologickému vývoji nelze udržet kvalitu výroby 

při snižování nákladů bez modernizace vybavení a zároveň se v těchto aspektech rovnat 
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konkurenci. Proto nejbližším cílem společnosti je pořízení moderní automatické pily, 

která urychlí výrobu a uspoří čas zaměstnanců. Cena moderních automatických pil se 

pohybuje v řádech miliónů, proto je nákup podmíněn kladným hospodářským 

výsledkem společnosti. 

Posledním cílem je rozšíření výroby. Tento cíl je dlouhodobějšího charakteru a je 

determinován úspěšným splněním prvního cíle. Pokud se společnosti podaří uspět na 

trhu, získat si své zákazníky a zajistit trvalý růst, tak další logický krok je rožšíření 

výroby, pracovního kolektivu a výrobních prostor. 
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Příloha 1: Styčníkové desky – Gang Nail systém 

Jedná se o technologii společnosti MiTeK Industries spol. s r.o. Technologie 

minimalizuje ztráty při zkracování délek dřevěných profilů a současně jsou postačující 

profily menších rozměrů. Běžně používané jsou tloušťky fošen 40, 50 a 60 mm. 

Standardní šířky fošen 80 – 240 mm, délky 3 – 6 m.  

Tloušťky používaných plechů jsou 1,0 mm; 1,5 mm a 2,0 mm. Ilustrační obrázky níže. 

 

 

Kovové destičky pobité hřeby.  

Část příhradového vazníku;příklad použití styčníkové desky zalisované do spojů několika trámů. 



 

 

Příloha 2: Typy příhradových vazníků2 

Dělit lze vazníky na sedlové, pultové, mansardové, lichoběžníkové, přímopasé, 

obloukové, nůžkové, studiové (podkrovní), aj. Následují ilustrace jednotlivých 

vazníků. 

 

 

sedlový vazník 

 

pultový vazník 

 

mansardový 

 

lichoběžníkový 

 

obloukový-segmentový 

 

studiový-podkrovní 

 

s nadvýšenou pásnicí 

 

přímopasý 

 

valbový námětek 

 

obloukový ramenát 

 

studiový-bez dolního 

pásu 

 

atypický vazník 

  

                                                 
2 http://k-woodprojekt.sweb.cz/vazniky.htm 

 



 

 

Příloha 3: Vysokozvdižný vozík HELI H-VD80  

 



 

 



 

 

Příloha 4: Nákres vazníku ke vzorové zakázce a výpočty 

 

 

                                                            

  



 

 

Pomocné výpočty přímého materiálu 

Smrkové řezivo 

Spotřeba řeziva je podle předchozího nákresu 31 metrů. Smrkové řezivo použité 

k výrobě vazníku má rozměry 50mm x 80 mm x 5m, to je rovno 0,02 m3 . Celkový 

objem řeziva pro jeden vazník je: 

31 x 0,02 = 0,62 m3 

Objem všech vazníků se spočítá jako součin počtu potřebných vazníků a potřebného 

řeziva na jeden vazník. Tedy: 

14 x 0,62 ≅ 9 m3 

Cena za 1 m3 řeziva je 5 808 Kč. Cena za řezivo na vzorovou zakázku je ve výši 

52 272 Kč. 

 

Styčníkové desky 

Podle nákresu vazníku je nutné vylisovat celkem 10 spojů z každé strany, což činí 

20 styčníkových desek. Pro 14 vazníků je potřeba 280 styčníkových desek. 

Cena za krabici desek po 100 ks je 1 494 Kč, výsledná cena je ve výši 4 183 Kč. 

 

Ocelová páska 

Ocelová páska se využívá ke zpevnění a stabilizaci konstrukce. Po instalaci vazníků se 

diagonálně upevní ocelovou páskou. Podle nákresu je vypočítaná potřeba pásky 

40 metrů. 

Cena 1 metru pásky je 9 Kč, tudiž výsledná cena je 360 Kč. 

 

Náklady na přímý materiál jsou 56 815 Kč. 


