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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá ekonomickou situací společnosti STEL-INVEST, s.r.o., 

která bude základem pro rozhodování o rozšíření podnikatelské činnosti o novou 

službu. Společnost STEL-INVEST, s.r.o. se v současné době zabývá službami a 

servisem v oblasti telekomunikací. 

 

Abstract 

Master`s thesis deals with the economic situation of the company STEL-INVEST, Ltd., 

which will be basis for the decision to extend the entrepreneurial activity by the new 

service. The company STEL-IVEST, Ltd. is currently engaged in services and 

maintenance in the field of telecommunication. 
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ÚVOD 

V dnešní době je velice snadné začít podnikat. Stačí zjistit, čím by se podnikání mělo 

zabývat, jestli výrobou nebo službami a mít uspořené nějaké finance pro vložení 

základního kapitálu. Dále už je to jen otázkou formalit.  

Z tohoto důvodu je trh plný firem, které se zabývají různými činnostmi, proto 

vybudování pozice udržení firmy na trhu, tak aby generovala zisk už tak snadné není. 

Trh se mění a s ním i potřeby zákazníku. Firmy musí na tyto změny reagovat a 

přizpůsobovat se trhu tak, aby mohly uspokojovat zvyšující se potřeby zákazníků.  

Jestliže firma bude dlouhodobě schopná činit patřičné kroky podmiňované změnami 

vnějšího okolí, bude si postupně vytvářet dobrou konkurenční pozici na trhu. Což je 

základem pro fungování firmy. 

Diplomová práce se bude skládat z 5 základních částí.  

 V první části bude stručně popsán cíl, kterého má být dosaženo, materiály 

potřebné pro analýzu současného fungování podniku a také metody, které budou 

použity jak v analýze současného stavu tak následně i v návrhu nového řešení. 

 Druhá část diplomové práce bude obsahovat teoretické poznatky, které jsou 

základním podkladem pro vypracování a porozumění pojmů použitých v dalších 

kapitolách.  

 Analytická část bude popisovat současný stav společnosti. Cílem bude zjistit, 

zda firma může rozšířit svůj podnikatelský plán a jestli ano, tak za jakých 

podmínek. 

 Čtvrtá část „Návrh a řešení“ bude stěžením diplomové práce. Zde bude již 

navrhnuté rozšíření podnikatelského plánu, zdroje potřebné pro jeho realizaci a 

také porovnání jeho ekonomických ukazatelů se současným stavem. 

 V závěru bude shrnuto vše, co bylo zjištěno v předcházejících kapitolách a 

konečný pohled na rozšíření podnikatelských činností o novou službu. 
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CÍLE A METODY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

V současné době firma působí na trhu s náhradními energetickými zdroji a servisem v 

oblasti telekomunikací. Cílem diplomové práce bude vypracovat podnikatelský záměr o 

nákup a prodej dieselagregátů. Tato nová služba bude zahrnovat kromě nákupu agregátu 

od dodavatele a prodeje zákazníkovi, také nákup ostatních součástí, nezbytných k 

montáži a samozřejmě nakonec samotnou montáž. 

Hlavními podklady pro vypracování diplomové práce budou firemní dokumenty jako 

například účetní výkazy a také dokumenty, které byly podkladem pro podávání 

informací od technického manažera, vlastníka firmy a jiných zainteresovaných osob. 

Dalším důležitým materiálem bude literatura zabývající se danou problematikou pro 

vypracování teoretické části. 

K analýze současného stavu firmy budou použity metody SLEPT analýzy, Porterovy 

analýzy a SWOT analýzy a analýza bodu zvratu. 



11 

 

1 TEORETICKÉ POZNATKY Z DANÉ OBLASTI 

V této kapitole budeme seznámeni s poznatky a definicemi k používaným metodám, o 

typu společnosti a ostatním náležitostem, které budou potřebné jak v analytické části, 

tak i pro celkové pochopení dané problematiky. 

1.1 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 

Na společnost s ručením omezeným se lze dívat jako na společnost kapitálovou. Ještě 

před rokem 2014 byl společník nebo společníci povinni při zakládání tohoto typu 

společnosti vložit kapitál v minimální výši 200 000 Kč. Tato částka poukazovala na 

schopnost podniku, ale především jí společníci ručili za závazky třetím osobám. Tento 

obchodní podíl mohl patřit více osobám, ale každá musela vložit vklad minimálně 

20 000 Kč. (10) 

Podle nového občanského zákona platného od roku 2014 z ustanovení § 142 zákona o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je výše vkladu 

předepsána následovně: „Minimální výše vkladu je 1 Kč, ledaže společenská smlouva určí, 

že výše vkladu je vyšší.“. (16) 

 Podpisem společenské smlouvy se společnost s ručením omezeným zakládá nebo je 

možné vyhotovit tzv. zakladatelskou listinu o založení společnosti, avšak oba musí být 

notářsky ověřeny. (10) 

Aby byla zakladatelská listina považována za absolutně platnou, musí obsahovat: 

a) Firma a sídlo společnosti, 

b) předmět podnikání, 

c) jména a bydliště fyzické osoby nebo určení společníků uvedením firmy nebo názvu 

a sídla právnické osoby, 

d) jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti, 

e) jestliže se zřizuje dozorčí rada, je nutné znát jména a bydliště členů, 

f) výše základního kapitálu a výše vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty 

splácení vkladu, 
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g) určení správce vkladu, 

h) jiné údaje, které jsou vyžadovány nyní občanským zákoníkem platným od 1. ledna 

2014. (10) 

Zakladatelská listina musí být poté zapsána v obchodním rejstříku. Vymazáním údajů 

z obchodního rejstříku, firma zaniká. (10) 

 1.1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

„Organizační struktura je jedním ze zásadních nástrojů řízení znalostí, protože přímo 

ovlivňuje možnost práce se znalostmi, použití a účinnost jednotlivých nástrojů řízení 

znalostí.“ Jednotlivé organizace jsou velmi specifické a pro každou je třeba jiná 

organizační struktura. Z tohoto důvodu se můžeme v praxi setkat s mnoha druhy 

organizačních struktur.  Na zjednodušené úrovni rozlišujeme 3 druhy organizačních 

struktur: 

 Organizační struktury shora dolů, 

 organizační struktury zdola nahoru, 

 kombinované organizační struktury. (6) 

Organizační struktury shora dolů 

Do této skupiny organizačních struktur jsou zahrnuty standardní hierarchické struktury, 

které se zakládají na dělbě práce. Společnost je přímo řízena vrcholovými vedoucími 

pracovníky. Tito pracovníci mají cíle, a pro jejich splnění dávají příkazy na podřízené 

úrovně ve formě úkolů. (6) 

Organizační struktury zdola nahoru 

Tyto typy organizačních struktur jsou flexibilní a ploché organizační struktury. 

Pracovníci, kteří se nacházejí na nižších úrovních organizační struktury, mají nejblíže 

k zákazníkovi, a proto mají rozhodovací pravomoci. Tyto pravomoci jsou založeny na 

znalostech, které jednotliví pracovníci mají. Vedoucí pracovníci se soustřeďují na 

tvorbu strategických cílů. (6) 
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Kombinované organizační struktury 

Je kombinací předchozích organizačních struktur. Eliminuje jejich nevýhody a omezení 

a naopak využívá jejich výhody. Předpokládá, že všichni pracovníci na všech úrovních 

organizační struktury jsou důležití a měli by spolupracovat a to jak vertikálně tak i 

horizontálně. (6) 

1.2 PODNIKATELSKÝ PLÁN 

Mnoho podnikatelů má názor, že podnikatelský plán není potřeba a že jej nepotřebují. 

Některé podniky takto opravdu fungují a mohou být i úspěšné. Ovšem mít vypracovaný 

podnikatelský plán má své velké výhody. Vzhledem k tomu, že firma se zabývá 

poskytováním služeb, bude podnikatelský plán popisován především v rámci tohoto 

odvětví. 

Než podnikatel začne svoji myšlenku realizovat, je nutné zjistit, zda je reálná a 

životaschopná. Tento dokument mu dává informaci o tom, jaké finanční prostředky 

bude potřebovat pro realizaci a jak tyto prostředky získat. Jeho prostřednictvím může 

informovat své obchodní partnery, zaměstnance ale hlavně investory, které právě tento 

dokument zajímá z důvodu zjištění, co daný podnikatel dělá, nabízí a potřebuje. (8) 

Podnikatelský plán může mít spoustu podob. Investoři ocení z časového hlediska 

například výstižnou prezentaci v MS PowerPointu, banky naopak vyžadují spoustu 

souvisejících dokumentů. Pro oba typy dokumentu však platí obsah, který by měl 

podnikatelský plán splňovat ať už je to pro jakoukoliv zainteresovanou osobu a to: 

a) Titulní list, 

b) obsah, 

c) úvod, účel a pozice dokumentu, 

d) shrnutí, 

e) popis podnikatelské činnosti, 

f) cíle firmy vlastníků, 

g) potenciální trhy, 

h) analýza konkurence, 

i) marketingová a obchodní strategie, 
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j) realizační projektový plán, 

k) finanční plán, 

l) hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu, 

m) přílohy. (8)  

1.3 POUŽITÉ ANALÝZY 

Pro pochopení situace na trhu a pro správnou identifikaci faktorů a vlivů, které mohou 

ovlivnit jak rozhodování managementu, tak i celkové fungování nebo naopak 

nefungování firmy, je možné zhodnotit situaci následujícími analýzami. 

1.3.1 PEST ANALÝZA- ANALÝZA MAKROPROSTŘEDÍ 

„Analýza prostředí je důležitá pro poznání externího okolí, v kterém podnik působí, 

dále pro identifikaci změn a trendů, které se dějí v okolí podniku a mohou mít na něj 

vliv, a ke stanovení toho, jak bude podnik na vlivy těchto změn a trendů reagovat.“ (1) 

Tato analýza je často nazývána PEST analýzou a je v ní analyzováno 5 faktorů prostředí 

a to: politické faktory, ekonomické faktory, sociální faktory a technologické faktory.  

Tyto faktory mohou výrazně ovlivnit podnikání a celkově i rozvoj firmy. (1) 

Někdy se můžeme setkat také s názvem SLEPT analýza, která je obdobou PEST 

analýzy. Faktory SLEPT analýzy jsou shodné s PEST analýzou ale je zde brán v úvahu 

ještě jeden faktor navíc a to právní. Faktory zkoumané ve SLEPT analýze: social 

(sociální), legal  (právní), economic (ekonomické), political (politické), techonlogical 

(technologické). (1) 

PEST analýza zdůvodňuje pokles nebo růst trhu, na kterém se firma pohybuje a pomáhá 

nám identifikovat nové směry nebo možnosti podnikání jako celku. (14) 

Politické faktory: typ vlády a její stabilita, daňová politika státu, změny v politickém 

prostředí, regulační a de-regulační trendy, úroveň korupce. 

Ekonomické faktory: fáze hospodářského cyklu, dopad globalizace, náklady na 

pracovní sílu, pravděpodobné změny v ekonomickém prostředí. 
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Sociální faktory: míra růstu populace, zdravotní stav populace, mobilita školství a 

sociální sféry, životní styl a postoj populace k sociálně- kulturním změnám. 

Technologické faktory: činnosti ve výzkumu a vývoji, dopad nových technologií, dopad 

přenosu technologií. (13) 

 

Obrázek 1: PEST analýza (13) 

 

1.3.2 PORTERŮV MODEL 5 -TI KONKURENČNÍCH SIL 

Porterova analýza se zaměřuje na 5 sil, které zobrazují a formují konkurenci v odvětví, 

ve kterém daná firma působí. (2) 

Porterovy síly, ovlivňující podnikovou strategii jsou následující: 

 Riziko vstupu potenciálních konkurentů, 

 intenzita soutěživosti mezi zavedenými společnostmi v odvětví, 

 vyjednávací síla odběratelů, 
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 vyjednávací síla dodavatelů, 

 blízkost substitučních produktů v odvětví. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Porterův model 5-ti konkurenčních sil (15) 

 

Analýza se velmi často používá jako nástroj analýzy oborového okolí podniku. Porterův 

model konkurenčního prostředí zahrnuje hrozbu substitutů, ale nezahrnuje hrozbu 

komplementů, které neméně mohou ovlivnit situaci podniku na trhu. (4) 

Substituty- za substituty označujeme statky, které se vzájemně mohou nahrazovat. 

Například chleba nebo rohlík. (12) 

Komplementy- za komplementy označujeme statky, které bývají užívány společně a 

vzájemně se doplňují. Například auto a palivo. (12) 

1.3.3 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza patří do strategických analýz, má však mnohem širší využití. Používá se 

totiž i při problémech na úrovni taktického a operativního řízení a ve výjimečných 

případech se může aplikovat i na jednotlivcích jako „osobní“ SWOT analýza.  

Konkurenční 

rivalita 

Potenciální noví 

konkurenti 

Odběratelé Dodavatelé 

Substituční 

výrobky 
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Zakládá se na identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb okolí. Z této 

analýzy následně vyplynou konkurenční výhody podniku a jeho klíčové faktory 

úspěchu. „Konkurenční výhody podniku mohou pramenit například z nabídky širokého 

sortimentu výrobků vzhledem k nabídce konkurentů, kteří mají naopak úzký sortiment, 

z vysoké technické úrovně a kvality výrobků, z nízkých nákladů a cen, z dobrého jména 

značky, ze skutečnosti, že podnik má dobře fungující a efektivní distribuční síť a síť 

spolehlivých dodavatelů, z vlastnictví know-how, z přístupu k limitovaným zdrojům 

apod.“ (4) 

Data pro SWOT analýzu je možné brát z více zdrojů a to: 

 Z dřívějších analýz, 

 na základě interview, 

 porovnáním s konkurenčními firmami, 

 řízené diskuze s experty. (4) 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obrázek 3: SWOT analýza (Vlastní tvorba, 2014) 

 

Konkurenceschopnost 

Konkurenceschopnost je „schopnost firem, odvětví, regionů, národů a nadnárodních 

regionů generovat vysokou úroveň příjmů a zaměstnanosti“. (5) 

Z regionálního pohledu se za základního ukazatele konkurenceschopnosti považuje 

hrubý domácí produkt neboli HDP. (5) 

SILNÉ STRÁNKY 

STRENGHTS 

PŘÍLEŽITOSTI 

OPPORTUNITIES 

SLABÉ STRÁNKY 

WEAKNESSES 

HROZBY 

THREATS                                                
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Při konkurenčních soutěžích mezi firmami je spousta faktorů, které jejich 

konkurenceschopnost ovlivňují, a to: 

 Kultura firmy a její vnitřní klima,  

 celkové chování jedné firmy nebo seskupení vice firem, 

 celkový design firmy, 

 produkty firmy a rychlost jejich inovací, 

 image firmy, 

 komunikace firmy jak vně tak i uvnitř. (5) 

1.4 FINANČNÍ ANALÝZA 

Finanční analýza zahrnuje spoustu metod pro hodnocení ekonomického zdraví firmy. Je 

důležitá pro každou firmu, jestliže má zájem o získání bankovního úvěru a ostatních 

finančních zdrojů pro zajištění správného fungování firmy. (7) 

ROZVAHA 

„Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) vždy 

k určitému datu.“ (7) 

Pro získání představy o tom, jak se danému podniku daří, je důležité získat data ve třech 

následujících oblastech: 

 Majetková situace podniku, 

 zdroje financování, 

 finanční situace podniku. (7) 

Aktiva- majetek firmy 

Jsou zde zahrnuty veškeré ekonomické zdroje, kterými podnik disponuje v určitém čase. 

Zdroje můžeme nazývat majetkem v právním pojetí, nebo kapitálem ve finančním 

pojetí. Aktiva se člení podle míry likvidity. Mezi nejméně likvidní aktiva patří fixní 

aktiva a dlouhodobý majetek. Mezi nejlikvidnější aktiva patří krátkodobý majetek. (7) 
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Dlouhodobý majetek  

Dlouhodobý majetek se nespotřebovává najednou ale postupně a doba jeho přeměny na 

hotové prostředky trvá déle než jeden rok. (7) 

Krátkodobý majetek 

Patří sem věcné položky majetku a také peněžní prostředky. Jejich přeměna trvá kratší 

dobu, než je jeden rok. (7) 

1.4.1 KLASIFIKACE NÁKLADŮ 

„Ukazatele jsou důležitým syntetickým ukazatelem kvality činnosti podniku.“ Náklady 

je důležité řídit a usměrňovat což má za úkol management. Pro klasifikaci nákladů a 

jejich využití je třeba náklady třídit do různých skupin. (3) 

Druhové třídění nákladů 

Náklady jsou zde tříděny do skupin podle činností na jednotlivých výrobních faktorech, 

na kterých jsou spotřebovávány. Aby tedy bylo možné náklady druhově roztřídit, je 

důležité si nejprve odpovědět na otázku, co bylo spotřebováno. (7) 

Základní nákladové druhy 

 Spotřeba surovin a materiálu, paliv a energie, provozních látek, 

 odpisy budov, strojů, výrobního zařízení, nástrojů, nehmotného investičního 

majetku, 

 mzdové a ostatní náklady (mzdy, platy, provize, sociální a zdravotní pojištění), 

 finanční náklady (pojistné, placené úroky, poplatky aj.) 

 náklady na externí služby (opravy a udržování, nájemné, dopravné, cestovné). 

(7) 

Ve výsledovce, tedy ve výkazu zisku a ztrát se uplatňuje druhové třídění nákladů. (7) 

Účelové třídění nákladů 

Účelově třídíme náklady podle dvou základních hledisek: 

 Podle místa vzniku a odpovědnosti, 

 podle výkonů. (7) 
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Třídění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti 

Důležitou otázkou je zde, kde náklady vznikly a kdo je zodpovědný za jejich vznik. 

V této třídě jsou náklady výrobní činnosti. Tyto náklady mohou být hlavní, pomocné, 

vedlejší a přidružené výroby. Dále jsou náklady nevýrobní činnosti, do této skupiny 

spadají náklady na odbyt, správu, zásobování apod. Ve výrobě můžeme náklady třídit 

dále na nálady technologické. Pro technologické náklady existují tzv.  

technicko- hospodářské normy a tyto náklady mohou být dále děleny podle toho, zda 

přímo souvisejí s určitým výkonem- jednicové náklady, dále na náklady na obsluhu a 

řízení jinak označované jako náklady režijní a nakonec na ostatní technologické 

náklady. (7) 

TŘÍDĚNÍ NÁKLADŮ PODLE VÝKONŮ 

Hovoří se o tzv. kalkulačním členění nákladů. Nachází se zde odpověď na otázku, na co 

byly náklady vynaloženy. Výkon, ke kterému jsou náklady přiřazeny, se nazývá 

kalkulační jednice. (7) 

Podle způsobu, jakým byly náklady na kalkulační jednici přiřazeny, rozlišujeme 

náklady přímé a nepřímé. Přímé náklady přímo souvisejí s určitým druhem výkonu a 

nepřímé náklady jsou přiřazovány k více druhům výkonů a tím celkově zabezpečují 

výrobu. (7) 

ČLENĚNÍ NÁKLADŮ V MANAŽERSKÉM ROZHODOVÁNÍ 

Tyto náklady jsou tříděny podle závislosti na změnách objemu výroby. Jsou zde dvě 

skupiny nákladů a to fixní náklady, které se s objemem produkce nemění a variabilní 

náklady, které jsou pro každý výkon jiné, a tím pádem se s objemem produkce mění 

jejich hodnota. (7) 

„Manažeři dále využívají nákladů oportunitních (alternativních), relevantních, 

explicitních, implicitních.“ (7) 

Variabilní náklady 

Podle objemu činnosti se tyto náklady mění. Jestliže roste výroba, variabilní náklady 

rostou také a naopak pokud objem výroby klesá, klesající jsou i variabilní náklady.  
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Jako příklad variabilních nákladů může být spotřeba matriálu, který je vstupem pro 

výrobu výrobku a mzdy dělníků, kteří se na výrobě podílejí. (3) 

Naplánování variabilních nákladů můžeme provést dvěma metodami: 

 Relací nákladových druhů k tržbám, 

 autonomním neboli individuálním plánováním nákladových druhů. (11) 

Jestliže chce manažer plánovat variabilní náklady pomocí metody relací nákladových 

druhů k tržbám, musí zde dodržet podmínku a to relativní stálost sortimentu výroby. 

Expertním způsobem zjistíme podíl variabilních nákladů k tržbám v minulých 

obdobích. Tyto vypočtené podíly vynásobíme plánovanou hodnotou tržeb pro plánovací 

období. Pokud je očekávána změna cen vstupů a jestliže sortiment zůstane stejný beze 

změny je zapotřebí upravit podíly nákladového druhu plánovanou hodnotou tržeb pro 

plánovací období. Variabilní náklady, které je možno plánovat metodou relace k tržbám 

jsou například výrobní kooperace, obaly, výrobní energetické náklady, základní i 

pomocný materiál, dopravní náklady, apod. (11) 

Pro individuální plánování variabilních nákladových druhů je zapotřebí nejprve udělat 

kalkulaci neúplných nákladů, tím, že obchodní plán stanoví objem výroby a na jeho 

základě se provede kalkulace neúplných nákladů na jednotku podnikového výkonu. 

Kalkulaci neúplných nákladů následně vynásobíme plánovaným objemem výroby, který 

byl stanoven obchodním plánem a výsledkem bude plánovaný objem nákladových 

druhů. (11) 

Fixní náklady 

Tyto náklady nejsou závislé na objemu výroby a vznikají i v případě, kdy podnik 

nevyrábí. Mezi tyto náklady zahrnujeme například nájemné, úroky z půjček na 

nemovitosti a zařízení, mzdy manažerů apod. (3) 

Hodnota fixních nákladů se plánuje individuálně, a to po nákladových druzích, resp. 

Jejich detailních položkách. Hodnotu plánovaných fixních nákladů plánují v souladu 

s podnikovou metodikou odborné útvary. Tvůrce finančního plánu nepřejímá poskytnuté 

údaje pasivně, ale ověřuje jejich oprávněnost a přiměřenost.“ (11) 
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Při plánování fixních nákladů se posuzují především plánované změny ve struktuře 

majetku podniku, plánovaný objem výnosů, očekávané změny v cenách pořízení fixních 

nákladů apod. (11) 

Z předchozích definic je zřejmé, že pokud majitel firmy zvažuje, zda výrobu zastavit 

nebo ne je třeba se rozhodovat na základě určitých faktů. Majitel tedy zastaví činnost, 

jestliže variabilní náklady nejsou kryty příjmy. V tomto případě fixní náklady 

neovlivňují jeho rozhodnutí, protože tyto náklady bude mít i v případě, že nebude 

vyrábět. Majitel i přesto bude muset platit nájemné apod. „Z toho vyplývá, že výrobce je 

ochoten nést ekonomickou ztrátu pouze do výše fixních nákladů.“ (3) 

Celkové náklady 

Souhrnem fixních a variabilních nákladů získáme celkové náklady. Vzhledem k tomu, 

že variabilní náklady se mění v závislosti na objemu výroby, se i celkové náklady mění 

podle velikosti objemu výrobních činností. (9) 

Nákladová funkce 

CN= FN + b × q 

CN – celkové náklady 

FN- fixní náklady 

b- variabilní náklady na jeden výrobek 

q- počet výrobků (9) 
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Graf 1: Průběh fixních, variabilních a celkových nákladů (9) 

 

Průměrné náklady 

Průměrné náklady neboli jednotkové náklady, jsou náklady na jednotku produkce. 

Průměrné náklady zjistíme vydělením celkových nákladů objemem produkce. (3) 

Vzorec pro výpočet průměrných nákladů: 

AC= TC/ Q 

AC- průměrné náklady 

TC- celkové náklady 

Q- množství (objem produkce) 

Tržby 

Tržba je „úhrnný peněžní příjem z prodeje za určitou dobu nebo při nějaké příležitosti.“ 

(13) 

Celkové tržby se vypočítají součtem následujících položek: 

 Tržby za prodej zboží, 

 výkony, 

 tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, 

 tržby z prodeje cenných papírů a podílů. (13) 

 

CN, VN, FN

CN= FN + b × q

VN= b × q

      FN

q
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Zisk 

„Zisk vyjadřuje to, co podnik svojí vlastní činností z vloženého kapitálu vytěžil, jak 

rozmnožil ty hodnoty, které byly původně do podniku vloženy.“ V české republice a 

jejím účetnictví rozlišujeme několik typů zisku a to zisk čistý, hrubý, disponibilní, 

daňový, realizovaný, nerealizovaný, ekonomický, účetní, aj. (13) 

Pro podnik je nejdůležitější zisk ekonomický. Tento zisk se vyjadřuje jako rozdíl mezi 

celkovým příjmem a ekonomickými náklady. Jestliže je ekonomický zisk záporný, 

výrobce hledá jinou, novou příležitost a odchází. (3) 

1.5 BOD ZVRATU 

Bod zvratu znázorňuje vztah mezi objemem výroby, tržbami a náklady. Tento vztah 

umožnuje zjistit, jaký musí být objem produkce, aby výroba nebyla ztrátová. 

„Bod zvratu (BZ) je objem výroby, při kterém se celkové tržby rovnají celkovým 

nákladům. Je to objem výroby, při němž je dosaženo nulového zisku. Od tohoto objemu 

výroby každý další výrobek přinese zisk.“ (9) 

Závislost tržeb na objemu produkce 

T= p × q 

T- celkové tržby 

q- počet výrobků 

p- cena jednoho výrobku (9) 
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Graf 2: Bod zvratu (9) 

 

V grafickém znázornění je bodem zvratu průsečík přímky celkových nákladů a tržeb.  

Osa x vyjadřuje počet vyrobených výrobků, pro dosažení nulového zisku a osa y 

znázorňuje, jak vysoké budou náklady pro výrobu daného množství výrobků.  

„Význam bodu zvratu je pro finanční řízení firmy zřejmý- umožnuje stanovit objem 

výkonů, které jsou schopny uhradit fixní náklady, tj. minimální objem výkonů, který je 

podmínkou pro tvorbu zisku.“ (9) 

T, CN, VN, FN T= p × q

CN= FN + b × q

VN= b × q

           BZ

      FN

q
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

V této části bude představena firma. Především se bude jednat o organizační strukturu 

firmy, její předmět podnikání. Dále budou uvedeny certifikáty, které jsou nezbytné 

k výkonu pracovní činnosti a které má firma ve svém vlastnictví. Tyto certifikáty jsou 

v dnešní době velmi důležité a dávají zákazníkovi jistotu o kvalitě poskytovaných 

služeb důvěryhodnosti podniku.  

V druhé části této kapitoly zanalyzujeme a zhodnotíme současný stav firmy, především 

po stránce ekonomické ale také po z hlediska kapacity pracovní síly. V rámci 

zhodnocení bude výsledek, zda firma může rozšířit svoji podnikatelskou činnost a také 

za jakých podmínek bude navrhnutý plán realizovatelný. 

V následující kapitole použijeme analýzy typu SWOT analýza, Porterova analýza 5- ti 

konkurenčních sil a také PEST analýza. Toto zhodnocení bude velice důležité pro 

zjištění, jak si firma stojí na současném trhu a také při rozhodování managementu 

v otázkách, na co je potřeba si dávat pozor při rozšiřování podnikatelské činnosti. 

2.1 PROFIL SPOLEČNOSTI 

Název firmy:   STEL- INVEST s.r.o. 

Sídlo firmy:   Cejl 29/ 76, Brno, 66113 

Společnost s ručením omezeným je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným 

rejstříkovým soudem v Brně, oddíl C, vložka 39596. 

Firma STEL-INVEST, s.r.o. má sídlo v Brně (Cejl, 29/76, PSČ 602 00), pobočka 

společnosti se nachází ve Vyškově (Na Hraničkách 32, PSČ 682 01). 

O společnosti 

Firma funguje od ledna roku 2001 a v dnešní době zaměstnává 25 zaměstnanců. 

Její hlavní činností je servis a služby pro společnost Eurotel Praha s.r.o. (nyní 

Telefónica Czech Republic, a.s.) a pro společnost E.ON Česká republika, s.r.o.. Služby 

jsou prováděny zejména v oblasti napájení, náhradních zdrojů (motorgenerátorů) a 

zajištění provozu sítí GSM, 2G a 3G.  
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Společnost STEL-INVEST s.r.o. je společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Hlavními 

faktory, které ovlivnily výběr typu právní formy organizace, byly následující: 

samozřejmě fakt krytí společnosti, výše vkladu zapsaného v obchodním rejstříku, ale 

také dlouholetá zkušenost jednatelů v soukromém podnikání na živnostenský list. 

Předmět podnikání 

Hlavním předmětem podnikání, jak již bylo napsáno výše je provoz služeb a servisu 

v telekomunikacích a energetice. 

Firma se však zabývá dalšími vedlejšími činnostmi, jako je provádění staveb (jejich 

změny a odstraňování), instalace, výroba a opravy elektronických a telekomunikačních 

zařízení, elektrických strojů a přístrojů, instalace záložních zdrojů pro datová centra 

telekomunikačních operátorů a pro společnosti, které provozují přenos dat a provoz TV 

a internetu. Dále se firma zabývá výrobou, opravami, montážemi, revizemi a zkouškami 

elektrických zařízení a společnost STEL-INVEST, s.r.o je jedním z nejvýznamnějších 

dodavatelů náhradního zdroje o výkonu 1 600 kVA pro datové centrum společnosti 

Telefónica Czech Republic, a.s. pracoviště Praha. 

Seznam služeb, které společnost nabízí: 

a) Půjčovna odhlučených mobilních dieselagregátů, 

b) realizace systému záložního napájení, 

c) výstavba kabelových přípojek, 

d) výstavba, opravy a revize trafostanic, 

e) zemní a výkopové práce, 

f) údržba lokalit. 

Od roku 2005 rozšířila firma své portfolio služeb o: 

a) Výrobu rozvaděčů (řady RG2, RG5 a RG51) pro řízení náhradních zdrojů 

 (motorgenerátorů) včetně dálkového dohledu (monitoringu) pro dispečink, 

b) vývoj náhrady klimatizací (tzv. free-cooling, neboli provětrávání 

 technologických  prostorů a kontejnerů s technologií v rámci úspor 

 elektrické energie). 
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Školeni a certifikace 

Firma vlastní certifikáty: 

a) ISO 14001 (systém environmentálního managementu), 

b) ISO 18001 (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

c) ISO 9001 (systém řízení jakosti). 

Dále společnost STEL-INVEST, s.r.o. provádí jednoročně školené BOZP, které 

zahrnuje školení požární bezpečnosti, první pomoci, referentské zkoušky. Dále probíhá 

zaškolení zaměstnanců firmy na práce ve výškách (průmyslové lezectví, křovino-řezy a 

práce s motorovou pilou). 

Dále si firma platí pojištění odpovědnosti za škody limitem plnění do 20 000 000,- Kč 

s limitem spoluúčasti 2000,- Kč. 

Společnost také platí připojištění zaměstnanců na práce v zahraničí a je přihlášena 

k DPH v SK, z důvodu, že firma rozšířila území své působnosti z České Republiky také 

na území Slovenska. 

2.1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 

1. úroveň -  definování a schválení politiky, monitorování a funkčnost integrovaného  

  systému, zajištění zdrojů pro zlepšování, zveřejnění záměrů organizace,  

  přezkoumání systémů, 

2. úroveň - stanovení cílů na svěřeném úseku, zajišťování souladu s požadavky,  

  kontrola realizace postupů, zajištění zpětné vazby v systému,   

  komunikace v problematice EMS a QMS, podporování neustálého  

  zlepšování, 

3. úroveň-  realizace činností a postupů, plnění souladu s požadavky, kontrola  

  realizace postupů, zajištění zpětné vazby v systému komunikace   

  v problematice EMS a QMS, podporováni neustálého zlepšování. 
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Obrázek 4: Organizační struktura společnosti – schéma (Vlastní tvorba, 2012) 
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2.2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PODNIKU 

V této části diplomové práce bude společnost STEL-INVEST, s.r.o. přímo podrobena 

analýzám jako PEST analýze, SWOT analýze atd. 

2.2.1 PEST ANALÝZA 

Každá společnost je nucena sledovat vývoj a změny vnějšího okolí. Jestliže chce firma 

okolí analyzovat, může využít PEST analýzy, která hodnotí 4 základní 

makroekonomické faktory a to: politicko-legislativní faktory, ekonomické faktory, 

sociálně-demografické faktory a technologické faktory. Tato analýza může být rozšířena 

o další faktor a to ekologický na analýzu PESTE (1). 

Politicko-legislativní faktory  

Chování podniku je ovlivněno zákony a normami daného státu. V České republice je 

podnikatelská sféra upravena kromě ostatních právních předpisů především v: 

 

a) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

b) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

c) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

 

Těmito právními ustanoveními, se musí podnik řídit nejen proto, aby byl 

konkurenceschopný ale také aby vůbec mohl existovat. 

 

Ekonomické faktory 

 

Ekonomická situace státu, ve kterém firma působí, značně ovlivňuje současný stav a 

vývoj podniku. Jestliže se hovoří o ekonomice, je důležité sledovat a zaměřit se na 

hlavní ekonomické ukazatele jako jsou: 

a) Hrubý domácí produkt GDP (v ČR se hovoří o HDP), 

b) míra nezaměstnanosti, 

c) platební bilance, 

d) míra inflace. 

Pro společnost STEL-INVEST, s.r.o. je nejpodstatnějším faktorem cena vstupů, 

především nafty. Podnik potřebuje naftu nejen na provoz automobilů zaměstnanci ale 

také na provoz dieselagregátů. Cena nafty se podle statistik příliš nemění a pohybuje se 

v Jihomoravském kraji neustále kolem 37 Kč/litr.  
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Tento stabilní stav cen pohonných hmot je pro firmu velice příznivý, protože firma 

nemusí podnikat v tomto směru žádné velké změny. Avšak v případě, že by se situace 

změnila a cena nafty rapidně stoupla, firmě by se zvýšily náklady a tím by se zvýšila i 

cena služeb. 

Sociálně-kulturní faktory 

Každá země má své určité tradice a etické hranice, kterými by se měl řídit každý, bez 

výjimek, tedy i firmy. Mezi sociální faktory, ovlivňující prostředí firmy jsou zejména: 

a) Věková struktura obyvatelstva, 

b) struktura obyvatelstva podle pohlaví, 

c) struktura obyvatelstva podle povolání a příjmu, 

d) kulturní hodnoty a tradice, 

e) náboženství a filozofie. 

Zákazníky společnosti STEL-INVEST, s.r.o. nejsou jednotlivci nebo rodiny ale jsou to 

především firmy, pro které je daná služba nutností pro správný a bezporuchový chod 

podniku. Jsou to například firmy z oblasti telekomunikací, mobilní operátoři, výrobní 

podniky apod. Z tohoto důvodu, bude hlavním bodem zájmu věková struktura obyvatel 

vzhledem k tomu, že mladí lidé a lidé ve středním věku rozvíjejí svá podnikání a na trhu 

vznikají nové firmy, které mají zájem o služby prováděné například firmou  

STEL-INVEST, s.r.o. 

Technologické faktory 

Technologie hrají u společnosti STEL-INVEST, s.r.o. významnou roli. Neustále se na 

trhu objevují novější a vyspělejší technologie, o které má zákazník zájem a firma musí 

být připravena na jakékoli požadavky ze strany zákazníka. Tento bod souvisí i se 

školením zaměstnanců, jak s novým výrobkem nebo technologií zacházet a pracovat 

tak, aby se zákazníkovi dostalo co nejlepšího servisu a tím k jeho uspokojení. 

Významným průlomem v oblasti technologií u dieselagregátů bylo vyvinutí dohledové 

aplikace. Tato aplikace funguje následovně. Jestliže vypne hlavní zdroj napájení 

elektrické energie, dohledová aplikace pošle zprávu nejčastěji formou sms zprávy na 

mobily zainteresovaných osob s informací, že náhradní zdroj napájení byl aktivován. 
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V momentě kdy hlavní zdroj začne být opět v provozu, dohledová aplikace vyšle 

druhou zprávu o deaktivaci náhradního zdroje napájení. 

Ekologické faktory 

Ekologie patří v dnešní době mezi významná témata a je existuje pro ni spousta nařízení 

a předpisů, kterými se jednotlivé společnosti, které by svojí činností mohly jakkoli 

ovlivnit životní prostředí, musí řídit a dodržovat je.  

Při činnostech prováděných společností STEL-INVEST, s.r.o. jako je údržba strojů a 

zařízení mobilních operátorů vznikají kromě ostatního odpadu také nebezpečný odpad, 

se kterým je potřeba zacházet velmi opatrně zejména kvůli skutečnosti, že při 

neodborném zacházení může dojít k úniku do okolního prostředí a tím způsobit 

znečištění životního prostředí, především vodního a půdního prostředí. 

Nebezpečný odpad, se kterým společnost nakládá je následující: 

 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje (katalogové číslo 

13 02 05), 

 jiné motorové, převodové a mazací oleje (katalogové číslo 13 02 08), 

 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné (katalogové číslo 15 01 10), 

 absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

(katalogové číslo 15 02 02), 

 olejové filtry (katalogové číslo 16 01 07), 

 železo a ocel (katalogové číslo 17 04 05), 

 kyseliny (katalogové číslo 20 01 14). 

2.2.2 PORTEROVA ANALÝZA 

Porterova analýza 5-ti konkurenčních sil znázorní stávající situaci na trhu pro firmu  

STEL-INVEST, s..r.o.. Tato analýza vyhodnotí jaká je atraktivita odvětví, ve kterém 

firma působí a také prozkoumá případnou konkurenci a připraví firmu na hrozby, které 
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od této konkurence může očekávat a tím se vyvarovat možným problémům spojených 

s útoky konkurenčních podniků na společnost. 

Stávající konkurence 

Vzhledem k tomu, že společnost STEL-INVEST, s.r.o. již od začátku poskytuje služby 

stejným zákazníkům, zná přesně potřeby a přání jak ohledně servisů, které pro tyto 

zákazníky provádí, tak také způsob jednání, na které jsou obě dvě strany zvyklé a které 

oběma stranám plně vyhovuje.  

Z výše uvedeného důvodu si můžeme dovolit říci, že společnost STEL-INVEST, s.r.o. 

dodává v porovnání s ostatními firmami nejkvalitnější servis oproti ostatním 

konkurentům. Toto tvrzení dokazuje i to, že po celá dlouhá léta se firma drží na prvních 

místech ve výběrových řízeních, prováděných zákazníky. 

Existují dvě firmy (dále firma A, firma B) na trhu, které by mohly přímo konkurovat 

společnosti STEL-INVEST, s.r.o..  

Firma A zaměstnává 75 zaměstnanců a je největší z porovnávaných podniků. Tento fakt 

je samozřejmě pro tuto firmu výhodou ale i nevýhodou. Firma poskytuje servis většímu 

počtu zákazníků, tudíž je pro ni velmi těžké si zvolit optimální způsob, jak vyhovět 

všem stranám, jelikož každý zákazník má různé potřeby a ty se ještě dále v průběhu 

času mění. Na druhou stranu, výhodou v této oblasti podnikání oproti firmě STEL-

INVEST, s.r.o. je větší počet zaměstnanců vzhledem k rozsahu území, které mají obě 

dvě strany a také fakt, že firma A má širší okruh působení. Působí nejen na trhu 

telekomunikačních služeb. 

Posledním konkurentem je firma B. Tato firma působí na trhu velice krátkou dobu, 

tudíž ještě stále nemá takové kontakty a zdroje pro vykonávání činnosti jako již 

zmíněné firmy. Navíc vzhledem k tomu, že firma je opravdu malá, má na starosti je 

malé území ČR, tudíž není pro zákazníka tolik nepostradatelná jako např. společnost 

STEL-INVEST, s.r.o., která se stará jak o celou ČR, tak i západní Slovensko. 

Ohledně kvality poskytovaných služeb jsou firmy vyrovnané, kvůli tomu, že zákazník 

má vysoké sankce za nesplnění požadované kvality nebo služeb a jejich nedodržení by 

mohlo mít pro firmu A, firmu B a i pro společnost STEL-INVEST, s.r.o. likvidační 

následky.  
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Nová konkurence 

Tento trh se v dnešní době velmi rozšiřuje a tím i přibývá mnoho nových konkurentů. Je 

však důležité, aby firma nepodlehla vnějšímu nátlaku a stále si udržela svoji kvalitu a 

standard na velmi vysoké úrovni. Potom by si mohla udržet svoji stávající pozici. 

Problémem konkurence, která se s tímto trhem setkává poprvé, je neznalost 

dostatečného množství kontaktů, které jsou jako v každém oboru velice důležité. Avšak 

přibývá i konkurence, která se v tomhle oboru už dříve pohybovala a tito konkurenti 

jsou pro společnost velkou hrozbou a je u nich zapotřebí zvýšená pozornost. 

Vliv odběratelů 

Firma sice provádí servis i pro veřejnost ale stěžením je pro ni pár velkých zákazníků. 

Proto se firma přizpůsobuje hlavně jejich požadavkům. Tyto velké firmy si ale 

samozřejmě kladou velké nároky jak na kvalitu tak náklady na servis a na jejich 

nedodržení jsou stanoveny sankce, které mohou být pro firmu střední velikosti až 

zničující. Tedy vliv odběratelů je silný, protože pro firmu zajišťují její chod ale majitel 

firmy a v neposlední řadě zaměstnanci, vykonávající hlavní činnost, musí dbát na 

pečlivost a přizpůsobením se změnám stanovených zákazníky. 

Vliv dodavatelů 

Po dlouhou dobu spolupráce s dodavateli jak už náhradních energetických zdrojů tak 

jiných potřeb si již firma dokázala vytvořit velice úzký vztah s dodavateli, který je 

založen na vzájemné důvěře. I přesto všechno ale firma musí respektovat a aktivně 

reagovat na změny probíhající u jejích dodavatelů. Jde jak o změny například materiálu, 

cen při zvyšování nákladů tak i například způsobu dopravy nebo skladování. Avšak 

obvykle tyto problémy jsou předem prokonzultovány a firma je schopna se na ně 

předem připravit. 

Substituční výrobky 

Tento bod souvisí převážně s inovacemi na trhu. Může se například na trh dostat nový 

produkt, který bude ještě šetrnější k životnímu prostředí, a pokud se firma zavčas 

nedozví o existenci tohoto nového produktu, ostatní konkurence ji může předběhnout a 

zaujmout naši pozici na trhu a nás potlačit do ústraní.  
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Následující obrázek znázorňuje míru hrozby zmíněných 5- ti faktorů, tedy oblasti, ve 

kterých by společnost měla dbát zvýšené pozornosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Porterova analýza 5- ti konkurenčních sil (Vlastní tvorba, 2014) 

2.2.3 SWOT ANALÝZA 

Analyzuje společnost ve 4 základních oblastech firmy a to jsou její silné stránky, slabé 

stránky, příležitosti a hrozby. 

Je důležité, aby silné stránky zůstaly, slabé stránky byly v dalším vývoji firmy 

eliminovány, příležitosti byly maximálně využity a hrozbám firma předešla. 

Jedním z hlavních faktorů každé fungující společnosti jsou zaměstnanci.  Firma STEL-

INVEST, s.r.o. zaměstnává 24 zaměstnanců a tito lidé jsou z velké části zaměstnáni od 

vzniku firmy, někteří dokonce s vlastníkem firmy pracovali již v minulosti. Z tohoto 

důvodu je mezi nimi vybudován přátelský vztah založený na vzájemné důvěře. Důvěra 

je jedním z velice důležitých faktorů, protože technici musí, při určitých činnostech 

pracovat ve výškách, kde jistí nejen sami sebe ale ve spoustě případů, jsou odkázáni na 

svého kolegu, který je jistí.  

Stejně tak zaměstnavatel dává možnost k vyjádření a konzultacím návrhů všem 

zainteresovaným lidem uvnitř podniku od vrcholového managementu až po 

zaměstnance na nejnižší úrovni organizační struktury. 

Konkurence 

střední 

Vliv 

odběratelů 

střední 

Vliv 

dodavatelů 

malá   

Hrozba nových 

substitutů 

střední 

 

Nová 

konkurence 

vysoká 



36 

 

Tabulka 1: SWOT analýza (Vlastní tvorba, 2013) 

Silné stránky Slabé stránky 

Certifikace ISO 
 

Neznalost světového jazyka 

Stabilní a kvalifikovaní zaměstnanci Nedostačující informační systém 

Perfektní znalost klientely  

Příležitosti Hrozby 

Zlepšení starého nebo zavedení nového IS 
Nová konkurence s dobrými znalostmi 

v oboru 

Zaměstnaní nebo sehnání člověka pro styk 

se zahraničními zákazníky 

Vysoké sankce a postihy za nesplněné 

požadované kvality nebo termínu 

 

2.3 FINANČNÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PODNIKU 

Následující kapitola bude zaměřena na důležité ekonomické ukazatele vyjadřující 

současnou ekonomickou situaci společnosti STEL-INVEST, s.r.o.  

Následující údaje, které jsou zahrnuty v rozvaze, jsou zpracovány na základně firemních 

účetních výkazů za léta 2011, 2012 a 2013. 

2.3.1 ROZVAHA  

Pro finanční analýzu byly vybrány 3 předcházející roky a to 2011, 2012 a 2013. Podle 

rozvahy, je možné zjistit finanční stabilitu firmy. Do stability firmy patří například, jak 

je firma schopná splácet krátkodobé závazky, tedy jaká je likvidita firmy.  

Rozvaha nám dále zhodnotí jaký je poměr mezi cizími a vlastními zdroji financování a 

jejich poměr na krytí majetku firmy.  
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Tabulka 2: Rozvaha aktiva v letech 2011- 2013 (Vlastní tvorba, 2014) 

Rozvaha aktiva  

(v tis. Kč) 
2011 2012 2013 

Aktiva celkem 9173 9 708 11 980 

Dlouhodobý 

majetek 
1 698 1 581 2 081 

DNM 3 0 0 

DHM 1 695  1 581 2 081 

DFM 0 0 0 

Oběžný majetek 7 158 6 871 7 732 

Zásoby 85 276 53 

Materiál 0 0 0 

Výrobky 0 0 0 

Zboží 0 0 0 

Dlouhodobé 

pohledávky 
0 0 0 

Krátkodobé 

pohledávky 
5 525 5 841 5  951 

Finanční majetek 1 548 754 1 728 

Peníze 483 345 462 

Účty v bankách 1 065 409 1 266 

Časové rozlišení 317 1 256 2 167 
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Tabulka 3: Rozvaha pasiva v letech 2011- 2013 (Vlastní tvorba, 2014) 

Rozvaha pasiva  

(v tis. Kč) 
2011 2012 2013 

Pasiva celkem 9 173 9 708 11 980 

Vlastní kapitál 4 634 5 076 6 363 

Základní kapitál 100 100 100 

Fondy ze zisku 10 10 10 

HV minulých let 3 562 4 526 4 966 

HV za účtovací 

období 
964 440 1 287 

Cizí zdroje 4 511 4 632 5 617 

Rezervy  0 0 0 

Dlouhodobé 

závazky 
0 0 0 

Krátkodobé závazky 3 094 3 366 3 896 

Bankovní úvěry 1 417 1 266 1 721 

Časové rozlišení 28 0 0 

 

Z předcházející tabulky je možné vyčíst následující informace: 

Firma je schopna rychle splácet krátkodobé závazky, je finančně stabilní a samostatná. 

Ukazatelé likvidity: výpočet rok 2011 a 2013 

Běžná likvidita = oběžná aktiva /krátkodobé závazky 

Běžná likvidita pro rok 2011= 7158/3094= 2,31 

Běžná likvidita pro rok 2013= 7732/3896= 1,98 

(doporučená hodnota je v rozmezí 1,5 – 2,5) 

 



39 

 

Okamžitá likvidita = finanční majetek/krátkodobé závazky 

Okamžitá likvidita pro rok 2011= 1548/3094= 0,500 

Okamžitá likvidita pro rok 2013= 1728/3896= 0,444 

(doporučená hodnota je v rozmezí 0,2 až 0,5) 

Hodnota cizích zdrojů je nižší než hodnota celkových aktiv, majetek firmy je kryt jak 

vlastními, tak i cizími zdroji, a to v poměru 50:50. Cizí zdroje nepřekračují 1,5 násobek 

hodnoty vlastního jmění = optimální stav. 

2.4 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

Z předchozích analýz bylo zjištěno, že firma má stabilizované postavení na trhu. 

Zhodnocení také potvrdilo, že společnost se drží na špičce v oboru a že její zákazníci 

mohou mít plnou důvěru, jak k personálu, tak i ke kvalitě služeb, které pro ně firma 

STEL-INVEST, s.r.o. nabízí a poskytuje. 

Abych mohla zhodnotit současný stav, ve kterém se firma v dnešní době nachází, 

provedu analýzu bodu zvratu. 

Pro tuto analýzu bodu zvratu je základem znát náklady, které firma vynakládá pro 

provozování všech činností. Celkové náklady je nutné rozdělit na náklady fixní, které 

jsou stejné, bez ohledu na to, kolik činností firma provozuje a variabilní, které jsou pro 

každou činnost různé. Pro analýzu byl vybrán rok 2013. 

Fixní náklady společnosti zahrnují následující položky: 

 Mzdy vedoucích pracovníků, které jsou fixní a nejsou vypláceny na základě 

počtu odpracovaných hodin, 

 nájemné, které společnost podepsala v roce 2012 na dobu čtyř let, což znamená, 

že se do roku 2016 nebude měnit, 

 nákladové úroky, které zahrnují leasingy a ostatní náklady, 

 pojistné, které musí zaměstnavatel platit pravidelně, a které se vztahuje nejen na 

zaměstnance v podobě zdravotního a sociálního pojištění, ale patří sem 

například i pojištění firemních aut apod., 
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 odpisy dlouhodobého majetku, z důvodu opotřebení majetku, 

 energie. 

 

Tabulka 4: Fixní náklady celkem za rok 2013 (Vlastní tvorba, 2014) 

Položky 
Fixní náklady (v tis. Kč) 

2013 

Mzdy vedoucích pracovníků 920 

Nájemné 440 

Nákladové úroky 240 

Pojistné 210 

Odpisy dlouhodobého majetku 600 

Energie 90 

Fixní náklady celkem 2 500 

 

Celkové fixní náklady podniku za rok 2013 byly 2 500 000 Kč.  

Dalšími náklady, které jsou zapotřebí pro vypočítání bodu zvratu, jsou variabilní 

náklady. 

 

Tabulka 5: Variabilní náklady celkem za rok 2013 (Vlastní tvorba, 2014) 

Položky 
Variabilní náklady (v tis. Kč) 

2013 

Spotřeba materiálu 2 557 

Mzdové náklady 7 970 

Spotřeba PHM 2 425 

Variabilní náklady celkem 12 952 
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Abychom mohli posoudit, v jaké ekonomické situaci se současně firma nachází, je na 

začátku důležité zjistit, jaký podíl mají jednotlivé činnosti na variabilních nákladech a 

podle výsledku vyčíslit variabilní náklady na každou činnost. 

Po konzultaci s technickým manažerem společnosti STEL-INVEST, s.r.o., byly podíly 

činností na variabilních nákladech v roce 2013 vyčísleny následovně. 

 

Tabulka 6: Podíly jednotlivých činností na variabilních nákladech (%) (Vlastní tvorba, 2014) 

Název činnosti 
Podíl na variabilních 

nákladech (%) 

Půjčovna odhlučněných mobilních  

diesel agregátů 
18 

Realizace systému záložního napájení 5 

Výstavba kabelových přípojek 2 

Výstavba, opravy a revize trafostanic 19 

Zemní a výkopové práce 3 

Údržba lokalit 27 

Výroba rozvaděčů 6 

Vývoj náhrady klimatizací 20 

 

Z důvodu lepšího znázornění, jak se jednotlivé činnosti podílejí na celkových 

variabilních nákladech firmy v roce 2013, slouží níže uvedené grafické znázornění, na 

kterém je zobrazeno, která činnost se podílí na variabilních nákladech méně a která více 

oproti ostatním aktivitám, které společnost provozuje. 
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Graf 3: Podíly jednotlivých činností na variabilních nákladech v roce 2013 (Vlastní tvorba, 2014) 

 

Podle tabulky a grafu je zřejmé, že největší podíl na variabilních nákladech tvořil v roce 

2013 servis v oblasti údržby lokalit. Je to z důvodu, že tato služba je stěžejní činností 

společnosti a je prováděna pro hlavního zákazníka tedy společnost Telefónica Czech 

Republic, a.s.. Je jisté, že v budoucnu se tento graf nijak markantně nezmění. 

Následující výpočty zhodnotí ekonomickou situaci firmy v současnosti a také potvrdí 

nebo vyvrátí, zda je firma ekonomicky natolik zdravá, aby mohla rozšířit svůj 

podnikatelský záměr ještě o další novou službu. 

Rozpočty nákladů pro jednotlivé činnosti: 

Aby bylo možné vypočítat celkové náklady na jednu zakázku, musí být fixní náklady, 

které byly rozpočítány na 312 500 Kč, vyděleny počtem zakázek na určitou službu, jako 

je ukázáno hned v prvním výpočtu pro půjčování mobilních dieselagregátu. Společnost 

měla za rok 2013 celkem 150 zakázek na tuto službu, tedy fixní náklady na jednu 

zakázku jsou vypočítány vydělením rozpočítaných fixních nákladů číslem 150. 
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1. Půjčovna mobilních odhlučněných dieselagregátů 

Fixní náklady: 

312 500/ 150 = 2 083,33 Kč => 2 083 Kč 

Variabilní náklady: 

12 952 000 × 0, 18 = 2 331 360 Kč 

Za rok má firma 150 zakázek, souvisejících s touto činností. 

2 331 360/ 150 = 15 542,4 => 15 542 Kč 

Celkové náklady: 

2 083 + 15 542 = 17 625 Kč 

Celkové náklady na jedno zapůjčení jsou 17 625 Kč. Cena, za kterou firma službu 

poskytuje je s 15% marží, tedy: 

17 625 × 1, 15 = 20 268, 75 => 20 269 Kč 

2. Realizace systému záložního napájení 

Fixní náklady: 

312 500/ 180 = 1 736,11 Kč => 1 736 Kč 

Variabilní náklady: 

12 952 000 × 0, 05 = 647 600 Kč 

Za rok má firma 180 zakázek, souvisejících s touto činností. 

647 600/ 180 = 3 597,77 => 3 598 Kč 

Celkové náklady: 

1 736 + 3 598 = 5 334 Kč 

Celkové náklady na jedno zapůjčení jsou 5 334 Kč. Cena, za kterou firma službu 

poskytuje je s 15% marží, tedy: 

5 334 × 1, 15 = 6 134,1 => 6 134 Kč 
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3. Výstavba kabelových přípojek 

Fixní náklady: 

312 500/ 75 = 4 166,66 Kč => 4 167 Kč 

Variabilní náklady: 

12 952 000 × 0, 02 = 259 040 Kč 

Za rok má firma 75 zakázek, souvisejících s touto činností. 

259 040/ 75 = 3 453, 87 => 3 454 Kč 

Celkové náklady: 

4 167 + 3 454 = 7 621 Kč 

Celkové náklady na jedno zapůjčení jsou 7 621 Kč. Cena, za kterou firma službu 

poskytuje je s 15% marží, tedy: 

7 621 × 1, 15 = 8 764,15 => 8 764 Kč 

4. Výstavba, opravy a revize trafostanic 

Fixní náklady: 

312 500/ 90 = 3 472,22 Kč => 3 472 Kč 

Variabilní náklady: 

12 952 000 × 0, 19 = 2 460 880 Kč 

Za rok má firma 90 zakázek, souvisejících s touto činností. 

2 460 880/ 90 = 27 343,11 => 27 343 Kč 

Celkové náklady: 

3 472 + 27 343 = 30 815 Kč 

Celkové náklady na jedno zapůjčení jsou 30 815 Kč. Cena, za kterou firma službu 

poskytuje je s 15% marží, tedy: 

30 815 × 1, 15 = 35 437,25 => 35 437 Kč 
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5. Zemní a výkopové práce 

Fixní náklady: 

312 500/ 120 = 2 604,17 Kč => 2 604 Kč 

Variabilní náklady: 

12 952 000 × 0, 03 = 388 560 Kč 

Za rok má firma 120 zakázek, souvisejících s touto činností. 

388 560/ 120 = 3 238 Kč 

Celkové náklady: 

2 604 + 3 238 = 5 842 Kč 

Celkové náklady na jedno zapůjčení jsou 5 842 Kč. Cena, za kterou firma službu 

poskytuje je s 15% marží, tedy: 

5 842 × 1, 15 = 6 718,3 => 6 718 Kč 

6. Údržba lokalit 

Fixní náklady: 

312 500/ 795 = 393, 08 Kč => 393 Kč 

Variabilní náklady: 

12 952 000 × 0, 27 = 3 497 040 Kč 

Za rok má firma 795 zakázek, souvisejících s touto činností. 

3 497 040/ 795 = 4 398, 79 Kč => 4 399 Kč 

Celkové náklady: 

393 + 4 399 = 4 792 Kč 

Celkové náklady na jedno zapůjčení jsou 4 792 Kč. Cena, za kterou firma službu 

poskytuje je s 15% marží, tedy: 

4 792 × 1, 15 = 5 510,8 => 5 511 Kč 
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7. Výroba rozvaděčů 

Fixní náklady: 

312 500/ 60 = 5 208,33 Kč => 5 208 Kč 

Variabilní náklady: 

12 952 000 × 0, 06 = 777 120 Kč 

Za rok má firma 60 zakázek, souvisejících s touto činností. 

777 120/ 60 = 12 952 Kč 

Celkové náklady: 

5 208 + 12 952 = 18 160 Kč 

Celkové náklady na jedno zapůjčení jsou 18 160 Kč. Cena, za kterou firma službu 

poskytuje je s 15% marží, tedy: 

18 160 × 1, 15 = 20 884 Kč 

8. Vývoj náhrady klimatizací 

Fixní náklady: 

312 500/ 30 = 10 416,66 Kč => 10 417 Kč 

Variabilní náklady: 

12 952 000 × 0, 20 = 2 590 400 Kč 

Za rok má firma 30 zakázek, souvisejících s touto činností. 

2 590 400/ 30 = 86 346, 66 Kč => 86 347 Kč 

Celkové náklady: 

10 417 + 86 347 = 96 764 Kč 

Celkové náklady na jedno zapůjčení jsou 96 764 Kč. Cena, za kterou firma službu 

poskytuje je s 15% marží, tedy: 

96 764 × 1, 15 = 111 278, 6 => 111 279 Kč 
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V následující tabulce jsou zapsány údaje, o jednotlivých činnostech jako například, 

počet zakázek, které firma za rok 2013 provedla, cena za kterou je služba poskytovaná 

vybranou firmou, a rozpočítané náklady, které jsou doplněny z předcházejících výpočtů.  

Náklady jsou pro snadnější výpočty rozděleny na variabilní náklady na jednu zakázku, 

dále variabilní náklady na celkový počet zakázek v roce 2013 a nakonec jsou v tabulce 

hodnoty pro celkové náklady, kde k celkovým variabilním nákladům byly připočítané 

ještě náklady fixní. 

 

Tabulka 7: Rozpočet variabilních nákladů a ceny za rok 2013 (Vlastní tvorba, 2014) 

Činnost 
Počet 

zakázek 

Variabilní 

náklady celkem 

Variabilní 

náklady na 

1 zakázku 

Celkové 

náklady 
Cena 

Půjčovna mobilních  

diesel agregátů 
150 2 331 360 

 

15 542 

 

17 625 20 269 

Realizace systému 

záložního napájení 
180 647 600 3 598 5 334 6 134 

Výstavba 

kabelových přípojek 
75 259 040 3 454 7 621 8 764 

Výstavba, opravy a 

revize trafostanic 
90 2 460 880 27 343 30 815 35 437 

Zemní a výkopové 

práce 
120 388 560 3 238 5 842 6 718 

Údržba lokalit 795 3 497 040 4 399 4 792 5 511 

Výroba rozvaděčů 60 777 120 12 952 18 160 20 884 

Vývoj náhrady 

klimatizací 
30 2 590 400 86 347 96 764 111 279 

Celkem 1 500 12 952 000 156 873 186 953 214 996 



48 

 

Z předcházejících výpočtů a tabulky, je možné vypočítat nákladovou funkci, tedy 

celkové náklady, které společnosti vznikají při provozování její činnosti.  

Nákladová funkce 

CN= FN + b × q 

CN= 2 500 000 + [(15 542 × 150) + (3 598 × 180) + (3 454 × 75) + (27343 × 90) + 

(3 238 × 120) + (4 399 × 795) + (18 160 × 60) + (86 347 × 30)] 

CN= 2 500 000+ (12 952 000) 

CN= 15 452 000 Kč 

Společnosti za rok 2013 vznikly celkové náklady ve výši 15 452 00 Kč. 

Dalším výpočtem, který je zároveň potřeba pro vypočítání bodu zvratu firmy při 

nehomogenních výkonech jsou celkové tržby. Celkové tržby získáme součtem násobků 

cen a množství, pro každou činnost.  

Výpočet tržeb 

TR= P × Q 

TR= (20 269× 150) + (6 134 × 180) + (8 764 × 75) + (35 437 × 90) + (6 718 × 120) + 

(5 511 × 795) + (20 884 × 60) + (111 279 × 30) 

TR= 3 040 350 + 1 104 120 + 657 300 + 3 189 330 + 806 160 + 4 381 245 + 1 253 040 

+ 3 338 370 

TR= 17 769 915 Kč 

Celkové tržby byly za rok 2013 17 769 915 Kč.  

Jedním z nejdůležitějších ekonomických ukazatelů je zisk, kvůli kterému se vlastníci 

rozhodují podnikat. Získá se podílem celkových tržeb a celkových nákladů. 

Výpočet zisku 

ZISK= TR- CN 

ZISK= 17 769 915 – 15 452 000= 2 317 915 Kč 

Společnost měla v roce 2013 zisk z provozování zmíněných činností (služeb) ve výši 

2 317 915 Kč. 
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VÝPOČET BODU ZVRATU 

Vzhledem, k tomu, že firma neposkytuje pouze jednu službu, ale má velký rozsah 

činností, je zapotřebí vypočítat bod zvratu pro nehomogenní výkony. Pro výpočet je 

důležité znát celkové variabilní náklady, celkové fixní náklady, a celkové tržby. 

Veškeré tyto údaje jsou vypočítané na předešlých stránkách diplomové práce. 

Výpočet bodu zvratu při nehomogenních výkonech vypočítáme z variabilních nákladů  

na 1,- Kč tržeb a z příspěvku k tržbám na stanovenou strukturu výkonů. 

v = ∑ VN / ∑ TR 

∑ VN- celkové variabilní náklady 

∑ TR- celkové tržby 

v = 12 952 000 / 17 769 915= 0,73 

Variabilní náklady na 1,- Kč tržeb činí 0,73 Kč a příspěvek k tržbám je 

0,27 (1-0,73). 

 

STANOVENÍ BODU ZVRATU: 

Celkové tržby při dosažení bodu zvratu = FN / 1 - v 

TR = 2 500 000 / 0,27 = 9 259 259 Kč. 

Společnost STEL-INVEST, s.r.o. dosáhne bodu zvratu při tržbách 9 259 259 Kč. 

Dokud budou tržby nižší než 9 259 259 Kč, firma bude ve ztrátě. Naopak pokud jsou 

tržby vyšší, firma generuje zisk jako v případě vybrané společnosti, kde byly tržby 

vypočítány na hodnotu 17 769 915 Kč. Kdyby se firma nacházela přímo v místě bodu 

zvratu, nebyla by ani ve ztrátě ale ani by neměla žádný zisk. Zisk by byl v tomto 

případě 0. 
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3 NÁVRH A ŘEŠENÍ 

Vzhledem k tomu, že firma se v poslední době poměrně často setkává se zákazníky, 

kteří potřebují náhradní zdroje elektrické energie na stálo, kvůli tomu aby udrželi 

plynulý provoz firmy, firma se rozhodla rozšířit svůj předmět podnikání o novou službu 

a tou je nákup a prodej dieselagregátů o různých výkonech včetně jejich instalace na 

určené místo. 

Veškeré uvedené informace a data jsou uvedena na základě konzultace a odborného 

odhadu technického manažera společnosti STEL-INVEST, s.r.o., konzultace s účetním 

oddělení a také s jednatelem firmy. 

3.1 POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

Dieselagregáty, jsou náhradní zdroje elektrické energie, které nahradí veřejný zdroj 

napájení při jeho výpadku. V tomto případě může jakýkoliv podnik po určitou dobu 

dále fungovat, aniž by byly jeho procesy jakkoli poznamenány. Tato doba se odvíjí od 

množství paliva v nádrži a samozřejmě od technického stavu zařízení. Pokud palivo 

dochází, je zapotřebí zavolat příslušného technika pro jeho doplnění a ostatní servis.  

Dieselagregáty se mohou pohybovat v různých výkonech. Z důvodu, že již nyní má 

společnost STEL- INVEST, s.r.o. zkušenosti s půjčováním dieselagregátů o výkonech 

od 7 kVA až do 800 kVA, bude i v nové službě pracovat se stejnými výkony.  

Nová služba bude zahrnovat následující aktivity: 

 Nákup agregátu, 

 inženýring (projektová dokumentace, vyřízení stavebního povolení, geometrické 

zaměření), 

 rozvaděč automatiky (controller, obousměrná komunikace GSM, přepínače sítí), 

 jeřábové práce (800kč/ hod; 22 Kč/km), 

 výkopové práce (výkop kabelové trasy)- cena 565/ 1 m
3
, 

 stavební práce (zhotovení betonového základu pod dieselagregátem), 

 elektroinstalační práce (mzda technika 250 Kč/ hod, 
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 elektromateriál (kabeláž), 

 výchozí revize, 

 doprava- 12 Kč/km. 

Výhodou této nové podnikatelské činnosti bude, že zde nejsou potřeba žádné dodatečné 

náklady. Prakticky chod podniku by to do určitého množství zakázek nijak neovlivnilo. 

Nejsou zde potřeba žádné sklady, protože zakázka bude objednána a sjednána na určitý 

termín a dodavatel bude povinen, v daný termín, dieselagregát dodat. Rozhodně by bylo 

lepší dodat agregát den předem, aby si technici mohli zkontrolovat stav nového 

dieselagregátu a předejít tak nepříjemnostem při montáži u zákazníka a také zbytečným 

nákladům, které by zákazník neproplatil. Jediné náklady na tuto činnost, které budou 

navíc od současných nákladů, jsou náklady variabilní, které vedle fixních nákladů 

budou zahrnuty v ceně služby. 

Je nutno podotknout, že služba nekončí instalací a předáním zákazníkovi. 

Dieselagregáty jsou technologie jako každé jiné a potřebují pravidelnou údržbu a servis. 

Pokud by se servis neprováděl, technologie by se ničila a poškozovala a mohlo by se 

stát, že by bylo nutné ji zlikvidovat třeba již v půlce její odhadované životnosti.  

Servis musí být prováděn kvalifikovaným technikem, který zná technologii a je 

důkladně obeznámen nejen s jejím zacházením v provozu ale i při její likvidaci. Tito 

technici jsou pravidelně školeni a v případě společnosti STE-INVEST, s.r.o. mají i 

dlouholetou praxi. 

3.2 CÍLE FIRMY 

Cílem této nové služby bude uspokojení širokého okruhu zákazníků tak, aby nebyli 

nuceni přejít k jiné konkurenční společnosti z důvodu, že společnost STEL-INVEST, 

s.r.o. nebude schopna jim požadovanou službu poskytnout. Hlavním cílem tedy bude 

udržení konkurenceschopnosti firmy a uspokojení potřeb jejích zákazníků.  

Na základě těchto faktů a rozhodnutí managementu firmy, se firma rozhodla rozšířit 

svůj podnikatelský záměr o novou službu „nákup a prodej“ dieselagregátů. 
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Rozhodnutí ovlivnilo i momentální situaci firmy a to tak, že zaměstnanci jsou povinni 

se účastnit na rozsáhlejších školeních ohledně technických znalostí, pro kvalitní 

provedení služby, a pro dlouholetou životnost technologie. 

3.3 POTENCIÁLNÍ TRHY 

Jedním z hlavních zájemců o novou službu bude s určitostí hlavní zákazník společnosti 

a to mobilní operátor Telefónica Czech Republic, a.s.. Vzhledem k tomu, že dochází 

k rozšiřování sítí jak mobilních tak i internetových, je zapotřebí postavit více a více 

lokalit. Tyto lokality budou muset být vybaveny náhradními energetickými zdroji a 

stanou se tak zázemím pro tyto technologická zařízení. Zde bude potřeba nainstalovat 

dieselagregáty pro bezpečný chod sítí v případu výpadku elektřiny.  

Náhradní zdroje elektrické energie jsou instalovány z důvodu výpadků, a firmy jsou za 

ně ochotny zaplatit nabízené ceny, protože v případě, že by náhradní zdroje neměly, 

musely by zastavit výrobu a veškeré ostatní procesy, a to by v důsledku mohlo způsobit 

mnohem vyšší škody než by byly náklady na nákup a instalaci dieselagregátu. 

V případě mobilních operátorů, by společnosti v případě takové poruchy mohly přijít o 

řadu věrných zákazníků. Vzhledem k tomu, že Telefónica Czech Republic, a.s.. je 

zaměřena převážně na zákazníky z podnikatelských vrstev, musí být na veškeré 

problémy připravena a mít náhradní řešení v případě jejich vzniku. 

Ostatními zákazníky mohou být například nemocnice, restaurace výrobní podniky a jiné 

organizace, které jsou při výkonu svých činností závislí na elektrickém proudu. 

3.4 ANALÝZA NOVÉ SLUŽBY 

Vzhledem k tomu, že sortiment je opravdu široký, bylo by velice zdlouhavé dělat 

analýzu pro dieselagregáty o všech výkonech. Z tohoto důvodu bude analýza provedena 

na dvou dieselagregátech, které budou znázorňovat, co vše je potřeba pro nákup a 

montáž a dodatečný servis dieselagregátu a také jak firma na této nové činnosti 

v podnikání bude generovat zisk. Dieselagregáty byly vybrány na základě konzultace 

s technickým manažerem firmy, na podle jeho odborného názoru jsou tyto agregáty 

nejvíce používány a požadovány. 
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Nákup, prodej a instalace dieselagregátu o výkonu 88 kVA 

Prvním vzorovým příkladem bude nákup a instalace dieselagregátu o výkonu 88 kVA. 

Vzhledem k rozdílným vzdálenostem, které jsou nepředvídatelné, bude uvažováno, že 

dieselagregát bude instalován zhruba 100km od Brna. Z úsporných důvodů však jeřáb 

bude domluvený co nejblíže lokality tedy zhruba 25 km od místa instalace. 

 

Tabulka 8: Variabilní náklady na agregát o výkonu 88 kVA (Vlastní tvorba, 2014) 

Položka Variabilní náklady (v tis. Kč) 

Nákup agregátu 342  

Inženýring 35 

Rozvaděč automatiky (přepínače sítí 120 A) 197,1 

Jeřábové práce (6 hodin, 25 km) 5,9 

Výkopové práce 17,1 

Stavební práce 26,1 

Elektroinstalační práce – 64 hodin 

(3 technici) 
48  

Elektromateriál 33,3 

Výchozí revize elektro 2,5 

Doprava 0,24 

Celkem bez DPH 707,24 

 

Celkové variabilní náklady, které firma vynaloží na nákup materiálu, zaplacení 

techniků, ostatních zainteresovaných osob a činností potřebných k poskytnutí služby 

v požadované kvalitě, jsou 707 240 Kč. Je nutné podotknout, že veškeré nákupní ceny 

jsou účtovány bez DPH. 
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Nákup, prodej a instalace dieselagregátu o výkonu 200 kVA 

Druhým vzorovým příkladem bude nákup a instalace dieselagregátu o výkonu 200 

kVA. Tyto výkony byly zvoleny také proto, že dieselagregáty nejsou příliš velké a jsou 

cenové přijatelné pro cílové zákazníky. Samozřejmě, že v případě budovaní například 

datového centra, budou požadavky zákazníků na agregáty podstatně větší velikosti a 

vyšší výkonnosti. V těchto případech bude cena nesrovnatelně větší. 

 

Tabulka 9: Variabilní náklady na agregát o výkonu 200 kVA (Vlastní tvorba, 2014) 

Položka Variabilní náklady (v tis. Kč) 

Nákup agregátu 578,5 

Inženýring 35 

Rozvaděč automatiky (přepínače sítí 300 A) 256,23 

Jeřábové práce (8 hodin, 25 km) 7,5 

Výkopové práce 19,7 

Stavební práce 33,93 

Elektroinstalační práce – 92 hodin 

(4 technici) 
92  

Elektromateriál 38,3 

Výchozí revize elektro 2,75 

Doprava 0,24 

Celkem bez DPH 1064,15 

 

Celkové náklady, které firma vynaloží na nákup materiálu, zaplacení techniků, ostatních 

zainteresovaných osob a činností potřebných k poskytnutí služby v požadované kvalitě, 

jsou 1064 150 Kč. Je nutné podotknout, že veškeré nákupní ceny jsou účtovány bez 

DPH. 
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3.5 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

V kapitole „Návrh a řešení” bylo ekonomicky zhodnoceno, jaké by byly náklady na dva 

představitele nové služby.  

Aby bylo možné říci, jakou váhou tato nová služba přispěje k celkovému fungování 

společnosti nejen po stránce uspokojení zákazníka ale i po ekonomické stránce, je 

zapotřebí všechny činnosti sloučit, vypočítat a následně porovnat bod zvratu v současné 

době a v budoucnosti po rozšíření podnikatelské činnosti. 

Stejně jako v analýze současného stavu firmy je i tady nutné vypočítat celkové náklady 

pro dané služby. 

Výpočet nákladů 

Výpočet fixních nákladů 

Počet činností už by nebylo 8 ale 10 s tím, že pro usnadnění počítáme s variantou, že 

firma bude nabízet pouze dieselagregáty o výkonech 88kVA a 200kVA. 

FN= 2 500 000/ 10= 250 000 

Jako vzorový příklad přepočítáme celkové náklady pro činnost” Půjčovna mobilních 

dieselagragátů”. 

FN= 250 000/ 150= 1667 Kč 

Fixní náklady na půjčování mobilních dieselagregátů by byly 1667 Kč, což znamená, že 

by byly celkem o 415 Kč nižší než jsou nyní. 

CN= 15 542 + 1 667= 17 209 Kč 

Celkové náklady na službu by byly 17 209 Kč, tedy o 415 Kč nižší než nyní. 
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Zbylé hodnoty jsou uvedeny níže v tabulce. 

 

Tabulka 10: Rozpočet variabilních nákladů a ceny s navrhovaným řešením (Vlastní tvorba, 2014) 

Činnost 
Počet 

zakázek 

Variabilní 

náklady 

celkem 

Variabilní 

náklady na 

1 zakázku 

Celkové 

náklady 

na 1 

zakázku 

Cena 

Půjčovna mobilních  

diesel agregátů 
150 2 331 360 15 542 17 209 20 269 

Realizace systému 

záložního napájení 
180 647 600 3 598 4 987 6 134 

Výstavba 

kabelových přípojek 
75 259 040 3 454 6 787 8 764 

Výstavba, opravy a 

revize trafostanic 
90 2 460 880 27 343 30 121 35 437 

Zemní a výkopové 

práce 
120 388 560 3 238 5 321 6 718 

Údržba lokalit 795 3 497 040 4 399 4 713 5 511 

Výroba rozvaděčů 60 777 120 12 952 17 119 20 884 

Vývoj náhrady 

klimatizací 
30 2 590 400 86 347 94 680 111 279 

+ NOVÁ SLUŽBA 

Dieselagragát o 

výkonu 88 kVA 
6 4 243 440 707 240 748 907 861 243 

Dieselagragát o 

výkonu 200 kVA 
4 4 256 600 1 064 150 1 126 650 1 295 648 

Celkem 1 510 21 443 040 1 928 263 2 056 494 2 371 885 
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Nákladová funkce 

CN= FN + b × q 

CN= 2 500 000 + [(15 542 × 150) + (3 598 × 180) + (3 454 × 75) + (27 343 × 90) + (3 

238 × 120) + (4 399 × 795) + (12 952 × 60) + (86 347 × 30) + (707 240 × 6) + 

(1 064 150 × 4)] 

CN= 2 500 000+ 21 443 040 

CN= 23 943 040 Kč 

Při rozšíření podnikatelského záměru by vznikly firmě celkové náklady ve výši 

23 943 040 Kč. 

Výpočet tržeb 

TR= (20 269× 150) + (6 134 × 180) + (8 764 × 75) + (35 437 × 90) + (6 718 × 120) + 

(5 511 × 795) + (20 884 × 60) + (111 279 × 30) + (861 243 × 6) + (1 295 648 × 4) 

TR= 3 040 350 + 1 104 120 + 657 300 + 3 189 330 + 806 160 + 4 381 245 + 1 253 040 

+ 3 338 370 + 5 167 458 + 5 182 592 

TR= 28 119 965 Kč 

Tržby by společnost měla 28 119 965 Kč. 

Výpočet zisku 

ZISK= TR- CN 

ZISK= 28 119 965 - 23 943 040= 4 176 925 Kč. 

Přidáním nové služby by společnost generovala zisk ve výši 4 176 925 Kč. 

VÝPOČET BODU ZVRATU PRO JEDNOTLIVÉ DIESELAGREGÁTY 

Veškeré hodnoty, které potřebujeme pro výpočet bodu zvratu a návratnost investice do 

nové služby, jsou uvedeny v přecházející tabulce. Jsou to informace o variabilních 

nákladech, fixních nákladech a ceně, za kterou firma službu poskytuje. 
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Bod zvratu pro dieselagregát o výkonu 88kVA 

    
  

    
 

    
     

              
 = 16,23 zakázek 

Aby společnost začala generovat zisk z nákupu, instalace a prodeje dieselagregátu, 

musela by provést více jak 16 zakázek. 

V současné situaci při 25 zaměstnancích by byla firma schopná zvládnout až 6 

podobných zakázek za rok, tak aby se fixní náklady nijak nezměnily. Tato informace je 

již uvedena v předchozí tabulce. V momentální situaci s očekávaným rozšiřováním 

technologických lokalit, je množství zakázek reálné pro příštích asi 5 let. 

 

 

Graf 4: Grafické znázornění bodu zvratu (Vlastní tvorba, 2014) 

 

Bod zvratu vznikl v bodě, kde se protíná křivka celkových nákladů a celkových tržeb.  

 

Návratnost investice= 
   

         
 = 
     

 
 = 2,7 => 3 roky 

Při realistické variantě by firma začala generovat zisk po 3 letech poskytování služby. 

T, CN, VN, FN

2 500 000

2 4 6 8 10 12 14 16 BZ= 16,23       q
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V podnikání je však důležité myslet na možné výkyvy v poptávce. Pro tyto případy je 

možné vypočítat optimistickou a pesimistickou variantu, jestliže by došlo k nárůstu 

nebo naopak poklesu poptávky po nové službě. 

Optimistická varianta 

V optimistické variantě je možné odhadovat odchylku od realistické varianty o 30% 

nahoru. 

6 × 1,30= 7,8 zakázek 

OV= 
     

   
 = 2, 08 => 2 roky 

Jestliže by nastalo zvýšení poptávky o 30%, společnost by začala generovat zisk z této 

činnosti až o 1 rok dříve oproti realistické variantě.  

Pesimistická varianta 

V pesimistické variantě se bude naopak uvažovat snížení poptávky o 30% vůči 

realistické variantě. 

6 – (6 × 0, 30)= 4,2 zakázek 

PV= 
     

   
 = 3,86 => 4 let 

V případě, že by poptávka klesla o 30% od realistické varianty, společnost by byla 4 

roky ztrátová, než by se dostala do bodu, od kterého by začala na nové službě tzv. 

„vydělávat“. 

Bod zvratu pro dieselagregát o výkonu 200kVA 

    
  

    
 

    
     

                   
 = 10, 80 zakázek 
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Vzhledem, k tomu, že instalace dieselagregátu s výkonem 200 kVA, je podstatně 

náročnější jak na počet techniků, kteří instalaci provedou tak i na čas, který se na tom 

celkově stráví, je firma schopná za rok provést za současné situace maximálně 4 

instalace. Firma začne z této činnosti generovat zisk v momentě, kdy množství zakázek 

překročí hodnotu 10, 80. 

  

 

Graf 5: Grafické znázornění bodu grafu (Vlastní tvorba, 2014) 

 

Bod zvratu vznikl v bodě, kde se protíná křivka celkových nákladů a celkových tržeb. 

Návratnost investice= 
   

         
 = 
     

 
 = 2, 7 => 3 roky 

Po dobu 3 let by byla firma ve ztrátě. Po 3 letech by se jí investice do této služby začala 

vyplácet. 

Optimistická varianta 

Stejně jako v předcházejícím příkladu je v optimistické variantě možné odhadovat 

odchylku od realistické varianty o 30% nahoru. 

4 × 1,30= 5,2 zakázek 

OV= 
     

   
 = 2, 08 => 2 roky 

T, CN, VN, FN

2 500 000

2 4 6 8 10 BZ= 10,80 12          14 16       q
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V případě, že by nastala optimistická varianta a poptávka by se zvýšila o 30%, 

společnost by začala generovat zisk z této činnosti již po 2 letech jejího poskytování. 

Pesimistická varianta 

Snížení poptávky o 30%. 

4 – (4 × 0, 30)= 2,8 zakázek 

PV= 
     

   
 = 3, 86 => 4 roky 

Naopak v případě, kdyby nastala pesimistická varianta a poptávka by klesla o 30%, 

oproti realistické variantě, společnost by byla ztrátová 4 roky a teprve po 4 letech by 

začala na této službě „vydělávat“.  

Optimistická varianta bodu zvratu může nastat, ale z pohledu technického manažera 

společnosti STEL-INVEST, s.r.o. by bylo takové zvýšení poptávky krátkodobou, spíše 

mimořádnou záležitostí, a proto by bylo zbytečné a pro firmu nevýhodné dělat náhlé 

změny v organizační struktuře společnosti. 

Podle předcházejících propočtů vychází, že firma začne generovat zisk v momentě, kdy 

provede více jak 16 zakázek na instalaci generátoru o výkonu 88kVA nebo více jak 10 

zakázek na instalaci dieselagregátu o výkonu 200 kVA. 

U obou dvou případů, jestliže by nastala optimistická varianta a poptávka po nové 

službě by se zvýšila, firma by byla nucena udělat patřičné kroky a změny ve firmě tak, 

aby byla schopná dodržet svých závazků a uspokojit své zákazníky. Tyto změny by 

mohly být následující: 

 Přijetí nových zaměstnanců (techniků) tak, aby v případě zvýšené poptávky 

mohli tuto službu provést, nebo udělat jinou práci za stávající techniky, kteří by 

se o instalaci a servis postarali, 

 dohoda s konkurenční firmou na vzájemné výpomoci v této oblasti, 

 domluvit se s určitou firmou na tom, že například společnost STEL-INVEST, 

s.r.o. se postará o objednávku, zajistí veškeré potřebné informace zdroje pro 

instalaci a jiná firma by provedla samotnou instalaci. Ovšem v tomhle případě 

by cena musela být konzultovaná oběma firmami, tak aby byly obě strany 
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spokojené a samozřejmě aby zákazník dostal službu v plné jakosti a za 

splněných dohodnutých podmínek.  

VÝPOČET BODU ZVRATU 

Zde bude vypočítán bod zvratu stejně jako v předcházející kapitole pro nehomogenní 

činnosti. 

v = ∑ VN / ∑ TR 

∑ VN- celkové variabilní náklady 

∑ TR- celkové tržby 

v = 21 443 040 / 28 119 965= 0,76 

Variabilní náklady na 1,- Kč tržeb činí 0,76 Kč a příspěvek k tržbám je 

0,24 (1-0,76). 

 

STANOVENÍ BODU ZVRATU: 

Celkové tržby při dosažení bodu zvratu = FN / 1 - v 

TR = 2 500 000 / 0,24 = 10 416 667 Kč. 

Společnost STEL-INVEST, s.r.o. dosáhne bodu zvratu při tržbách 10 416 667 Kč 

POROVNÁNÍ SOUČASNOSTI S BUDOUCÍM NAVRHOVANÝM PLÁNEM 

Abychom mohli zjistit, zda nová služba bude výhodná nebo ne, je důležité porovnat 

dosahované výsledky v případě, kdy bude do podnikatelského záměru zahrnuta nová 

služba s výsledky, kterých firma dosahuje nyní. 

Porovnání ekonomických ukazatelů je hlavním důkazem toho, zda nová služba bude pro 

firmu přínosem nebo zda nikoliv.  

V následujících výpočtech bude znázorněna situace v současnosti, dále při zavedení 

nové služby a nakonec budou tyto dvě veličiny porovnány a výsledkem bude rozdíl 

mezi nimi. 
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Náklady 

Současnost: CN= 15 452 000 Kč 

Návrh: CN= 23 943 040 Kč 

Rozdíl:  23 943 040 – 15 452 000=  8 491 040 Kč¨ 

Jakmile začne firma poskytovat novou službu, celkové náklady se zvýší a to z důvodu 

variabilních nákladů, které jsou vynakládány na jednotlivé činnosti v rámci instalace 

dieselagregátu. 

Tržby 

Současnost: TR= 17 769 915 Kč 

Návrh: TR= 28 119 965 Kč 

Rozdíl:  28 119 965 – 17 769 915 = 10 350 050 Kč 

Celkové tržby se oproti současné situaci také zvýšily. Zvýšení tržeb je pro firmu dobrá 

zpráva. Je to především kvůli tomu, že nová služba je sice náročnější na práci a na čas 

ale na druhou stranu by se počítala mezi velmi ziskové zakázky. 

Výpočet zisku 

Současnost: 2 317 915 Kč 

Návrh: 4 176 925 Kč 

Rozdíl: 4 179 925- 2 317 915= 1 859 010 Kč 

Zisk se také zvýšil ze stejného důvodu jako tržby.  

Zisk je pro vlastníky firmy jedním z hlavních rozhodovacích faktorů, zda 

podnikatelskou činnost rozšířit nebo ne. V tomto případě, kdy se ekonomický zisk 

zvýšil o 1 859 010 Kč, bude rozhodování pro zainteresované osoby snadnější, ačkoliv i 

kdyby byl zisk stejný nebo se zvýšil nepatrně, manažer by zvažoval návrh i s těmito 

okolnostmi, vzhledem ke konkurenčnímu boji. 
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Graf 6: Grafické znázornění porovnání současnosti s navrhovaným řešením (Vlastní tvorba, 2014) 

 

Z grafu je patrné, že jestliže se firma rozhodne rozšířit svůj podnikatelský záměr o 

novou službu “Nákup a prodej dieselagregátů“, rozhodně nebude ztrátová a nová služba 

by přinesla společnosti velké výhody.  
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4 ZÁVĚR 

Diplomová práce potvrdila, že společnost STEL-INVEST, s.r.o. by byla schopná 

rozšířit svůj předmět podnikání a že tento návrh je realizovatelný. Což potvrdil i 

vrcholový management podniku jako je jeho vlastník a technický manažer. 

Nová služba, která ve skutečnosti nebyla až tak nápadem managementu firmy, ale spíše 

ho k tomu situace na trhu a zákazníci donutili, by byla velkým přínosem pro podnik. 

Uspokojení potřeb zákazníků, které bylo hlavním cílem rozšiřování podnikových 

aktivit, by bylo splněno a podnik by se stal oproti svým soupeřům ještě mnohem více 

konkurenceschopný než je nyní. Zákazníci by nebyli nuceni odcházet s žádostí ke 

konkurenci, ale pokud by byli se službami firmy STEL-INVEST, s.r.o. spokojeni, mohli 

by být nadále jejími věrnými zákazníky. 

Dalším přínosem této služby je zisk, který by se nesrovnatelně zvýšil oproti současnosti. 

Část přebytečného zisku by se dala investovat do jiných věcí nebo aktivit, které dodnes 

nemohly být pořízeny nebo provedeny z nedostatku finančních prostředků. 
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