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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem rozvoje podniku BRISK. 

Praktická část obsahuje analýzu současného stavu firmy (analýzu tržeb a konkurence, 

SWOT analýzu). Následně je vypracován návrh na nákup vybavení firmy dalšími stroji. 

Tento návrh je zpracován ve dvou variantách včetně jejich vyhodnocení a závěrečného 

doporučení.  

 

Abstract 

This thesis deals with the business plan of a company development BRISK. The 

practical part includes the analysis of the present condition of the company (sales, 

competition, SWOT analysis). Subsequently, a proposal to purchase equipment 

companies other machines. This proposal is processed in two variants, including their 

evaluation and final recommendations. 
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ÚVOD A CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila podnikatelský záměr pro rozvoj firmy. 

Toto téma jsem si vybrala na základě absolvování dvou povinných praxí ve firmě 

BRISK, výrobní družstvo, kterou znám již mnoho let. Svou prací bych chtěla pomoci 

v rozvoji dané firmy s ohledem na ekologické zpracování papírového odpadu. 

Vedoucí zaměstnanci firmy mně poskytli spoustu cenných rad a informací, které při 

psaní práce mohu využít. Ukázali mi, že i malá firma může být zisková a udržet se na 

trhu, kde vládne velká konkurence. 

Cílem bakalářské práce bude návrh podnikatelského záměru orientovaného na inovaci v 

dané výrobě. Snahou bude navrhnout zlepšení ve výrobě nákupem nových strojů dle 

požadavků podniku. Předpokladem této investice je rozšíření a zefektivnění stávající 

výroby a úspory nákladů spojené s recyklací kartonážního odpadu. Ekonomickým cílem 

bude využití odpadového materiálu, následná finanční úspora a možné zvýšení zisku ve 

firmě. 

Práce bude rozdělena na dvě základní části, na část teoretickou a část praktickou. V 

teoretické části přiblížím základní informace o podnikání firem, popíšu přípravu a 

postup při tvorbě podnikatelského plánu. V praktické části uvedu podrobný popis dané 

firmy a analýzy jejího současného stavu. Vytvořím analýzu Porterova modelu 

konkurenčních sil a SWOT analýzu. Dále navrhnu řešení na ekologické zpracování 

papírového odpadu. Pomocí této práce chci nalézt odpověď na to, zda návrh bude 

možné realizovat a zda přinese praktický přínos firmě BRISK, výrobní družstvo.  
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

1.1  Podnikatelský plán 

V literatuře můžeme nalézt velké množství definicí pro podnikatelský plán. 

Podnikatelský plán, jenž by měl obsahovat stejné základní prvky, si stanovuje každý 

podnik podle oboru podnikání. 

 

„Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější i 

vnitřní okolnosti související s podnikatelským záměrem. Je to formální shrnutí 

podnikatelských cílů, důvodů jejich reálnosti a dosažitelnosti a shrnutí jednotlivých 

kroků vedoucích k dosažení těchto cílů.“ (Srpová a kol., 2011, s. 14) 

 

Aby náš podnikatelský plán byl dobrý a zaměřen na konkrétní cíle a výsledky, měli 

bychom si položit následující otázky. Je plán jednoduchý a zároveň i srozumitelný? 

Jsou cíle přesně specifikované a měřitelné? (Koráb a kol., 2007) 

 

Struktura podnikatelského plánu  

Pro teoretický rozbor jsem si vybrala strukturu podnikatelského plánu podle (Koráb a 

kol., 2007): 



 titulní strana,  

 exekutivní souhrn,  

 popis podniku,  

 výrobní plán,  

 marketingový plán,  

 organizační plán,  

 hodnocení rizik,  

 finanční plán,  

 přílohy (podpůrná dokumentace).  
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Obsah jednotlivých bodů lze charakterizovat jako: 

Titulní strana  

Podává stručný souhrn o obsahu podnikatelského plánu. Bývají zde uvedeny údaje o 

názvu a sídlu společnosti, popis podniku, jména podnikatelů a kontakty (telefon, 

e-mail), povaha podnikání, způsoby financování a jeho struktura. (Koráb a kol., 2007) 

 

Exekutivní souhrn 

Častokrát se sestavuje až po utvoření celého podnikatelského plánu. Je velmi důležité 

věnovat této části velkou pozornost, protože na jejím základě se investoři rozhodují, zda 

bude plán pro jejich investici výhodný. 

 

„Exekutivní souhrn je v podstatě extrakt, stručné shrnutí nejdůležitějších aspektů 

podnikatelského plánu – hlavní myšlenka podnikatelského plánu, silné stránky, 

očekávání, stručné tabulky finančního plánu – výhledu na několik let. Cílem 

exekutivního souhrnu je ve čtenáři vzbudit zvědavost, aby pokračoval ve čtení celého 

dokumentu.“ (Koráb a kol., 2007, s. 36) 

 

Analýza trhu  

„Zde patří zejména analýza konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti všichni 

významní konkurenti včetně jejich slabých a silných stránek i možností, jak by mohli 

negativně ovlivnit tržní úspěch podniku.“ (Koráb a kol., 2007, s. 36) 

 

Mohou se zde objevit například přírodní faktory, legislativní podmínky, analýza 

zákazníků a jiné. 

 

Popis podniku  

„V této části podnikatelského plánu se uvádí podrobný popis podniku. Je důležité, aby 

byla potencionálnímu investorovi zprostředkována představa o velikosti podniku a jeho 

záběru. Popis podniku by měl obsahovat pouze fakta, která se týkají jeho založení, 

různých úspěchů, dále se v něm definuje strategie podniku a cíle a cesty k jejich 

dosažení.“ (Koráb a kol., 2007, s. 37) 
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Součástí popisu podniku by měla být: 

 

 historie firmy, jež může zachycovat například její činnost od založení, úspěchy, 

vývoj finanční situace atd., 

 důležité charakteristiky produktů, které jsou obsaženy v projektu. Je třeba 

upřesnit jejich aktuální fázi (výzkum, následný vývoj a uvedení na trh), kdo je a 

bude zákazníkem a co za výhody mu budou poskytovat, co bude rozhodovat o 

jejich úspěchu, odlišnosti od konkurence a srovnávání s nimi, možnost ochrany 

produktů či služeb, distribuce a marketing, 

 sledované cíle, zahrnující základní strategické a specifické cíle jednotlivých 

oblastí podniku. Cíle musí být reálné a motivující k lepším výsledkům. Měly by 

zahrnovat období dvou až pěti let. (Fotr a Souček, 2005) 

 

Výrobní plán  

Zahrnuje veškerý výrobní proces. Pokud se jedná o jiný podnik než výrobní, budeme 

nazývat tuto pasáž „obchodní plán“. 

 

„Do této části je vhodné připojit seznam těch produktů, které podnik vyrábí či které má 

v plánu uvést na trh a ohodnocení jejich konkurenceschopnosti. V neposlední řadě se na 

tomto místě uvádějí různé certifikáty jakosti, kterými podnik disponuje.“ (Koráb a kol., 

2007, s. 38). 

 

Marketingový plán 

Tato část v sobě zahrnuje předpoklad, jak bude firma své výrobky či služby propagovat, 

oceňovat a distribuovat. Jedná se o nejdůležitější část podnikatelského plánu. 

Marketing se zajímá o tři základní řešení: 

 vybrat cílový trh – důležitá je segmentace trhu, 

 určit postavení konkrétního produktu na trhu vůči konkurenci a povědomí 

zákazníků o produktu, 

 stanovit marketingový mix. (Srpová a kol., 2011) 
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„Marketingový mix tvoří nástroje, jež se navzájem kombinují. Nejznámější je 

marketingový mix skládající se ze čtyř nástrojů, tzv. 4P. Tento klasický marketingový 

mix tvoří: 

 produkt (product),  

 cena (price),  

 distribuce (place),  

 propagace (promotion).“ (Srpová a kol., 2011, s. 23)  

 

Organizační plán 

Zahrnuje informace o vlastnictví a managementu podniku, o vedoucích pracovnících 

podniku a jejich zkušenostech a dosaženém vzdělání. 

 

Finanční plán 

Finanční plán ukazuje všechny části v podnikatelském záměru v numerické podobě. 

Ukazuje potřebný rozsah investic do podniku a reálnost plánu. 

„Finanční plán se zabývá třemi nejdůležitějšími oblastmi: 

 Předpoklad příslušných příjmů a výdajů s výhledem alespoň na tři roky. Jsou 

zde zahrnuty očekávané tržby a kalkulované náklady. 

 Vývoj hotovostních toků (cash-flow) v příštích třech letech. 

 Odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace o finanční situaci podniku k 

určitému datu.“ (Koráb a kol., 2007, s. 38) 

 

Přílohy (podpůrná dokumentace) 

Uvádí se zde informativní materiály, které nemůžeme začlenit do textu podnikatelského 

plánu, ale musíme na ně odkazovat. 
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Požadavky na podnikatelský záměr 

 

Podnikatelský plán by měl splňovat důležité požadavky, například: 

 přehlednost a stručnost, 

 realističnost a věrohodnost, 

 ukázat výhodnost produktu či služby spotřebitelům, 

 zaměřit se na budoucnost, 

 nezakrývat nedostatečnosti v projektu, 

 ukázat konkurenční výhodnost a schopnosti manažerského týmu, 

 být kvalitně navržen a zpracován po formální stránce. (Fotr a Souček, 2005) 

 

1.2 Strategické řízení 

„Zahrnuje soubor činností pracovníků, jehož výsledkem je definování cílů. Stanovení 

postupu jejich dosažení, realizace a kontrola.“ (Jakubíková, 2013, s. 40) 

Řízení se skládá z několika etap: 

 analýza, 

 plánování, 

 realizace, 

 kontrola. (Jakubíková, 2013) 

 

1.2.1 Metody analýzy 

„Cílem analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny prokazatelné faktory, o 

nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cíle a strategie podnik. 

Tento krok je pak základem pro posouzení vhodnosti současné strategie či rozhodování 

o volbě nové strategie.“ (Sedláčková a Buchta, 2000, s. 3) 

 

SWOT analýza 

SWOT je nejčastěji používaný druh analýzy. Tuto metodu vyvinul Albert S. Humphrey 

v letech 1960-1970. Základním principem je zkoumání vztahů externí a interní analýzy. 

Stanovuje se seznam možných silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vybírají 

se ty nejvýznamnější. Popis jednotlivých částí je v tabulce 1. (Srpová a kol., 2011). 
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„Je to obecný analytický rámec a postup, který indentifikuje a posuzuje významnost 

faktorů z pohledu silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek zkoumaného 

objektu, tedy v našem případě samotného podnikatelského záměru a budoucího 

podniku, a dále z pohledu příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), kterým je 

nebo bude zkoumaný objekt, tady náš podnik vystaven.“ (Koráb a kol., 2007, s. 48) 

Je důležité si uvědomit, že silné a slabé stránky jsou interní faktory (jedinečnost 

produktu, schopnosti personálu atd.), které můžeme ovlivňovat a kontrolovat. Hrozby a 

příležitosti jsou externí faktory, které nemůžeme přímo ovlivnit, ale můžeme na ně 

reagovat. Mezi tyto externí faktory patří legislativa, situace na trhu aj. (Koráb a kol., 

2007) 

 

Silné stránky 

(Strengths) 

 

zde se zaznamenávají skutečnosti, které 

přinášejí výhody jak zákazníkům, tak 

firmě 

 

Slabé stránky 

(Weaknesses) 

 

zde se zaznamenávají ty věci, které firma 

nedělá dobře, nebo ty, ve kterých si 

ostatní firmy vedou lépe 

Příležitosti 

(Opportunites) 

 

zde se zaznamenávají ty skutečnosti, které 

mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe 

uspokojit zákazníky a přinést firmě 

úspěch 

Hrozby 

(Threats) 

 

zde se zaznamenávají ty skutečnosti, 

trendy, události, které mohou snížit 

poptávku nebo zapříčinit nespokojenost 

zákazníků 

 

Tabulka 1: SWOT analýza  

(Zdroj: Jakubíková, 2013) 
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Porterův model konkurenčních sil 

Je to model, který zkoumá reálnou nebo možnou konkurenci daného podniku. Autorem 

této metody je Michael Porter. Porterova analýza předpokládá, že strategie firmy je 

ovlivňována i okolím podniku. Podnik je ovlivňován pěti oblastmi a je důležité 

posuzovat hrozby ze strany již existující anebo potenciální konkurence. (Koráb a kol., 

2007) 

Jedná se o: 

Konkurence ve vnitřním prostředí 

 ve stejné oblasti podnikání, 

 časté bariéry vstupu, 

 snaha o diferencované produkty, důležité povědomí o značce mezi zákazníky, 

 používají se metody reklamní kampaně, cenová konkurence, 

 

Vstup nové konkurence 

 podniky se snaží vstupovat na trh a konkurovat jiným, 

 často lze pouze odhadovat dle charakteru trhu, 

 častá investiční náročnost, 

 

Riziko konkurence substitutů 

 ohrožení podniku konkurencí podobnými produkty, které mohou ty naše 

nahradit (velká podobnost ve funkci a v ceně), 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

 zvýšená konkurence, 

 určití dodavatelé mají větší převahu při vyjednávání s ostatními (mohou zvýšit 

cenu nebo snížit kvalitu), 

 

Vyjednávací síla odběratelů 

 čím více zákazníků a odběratelů má daná společnost, tím je menší jejich 

vyjednávací síla o ceně, 

 dodavatel se rozšířením svého podnikání dostává do konkurence s odběrateli 

nebo zákazníky. (Koráb a kol., 2007) 
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Obrázek 1: Porterův model pěti konkurenčních sil 

(Zdroj: Veber a kol., 2012) 

 

Strategie plánování 

Plánování je zaměřené na budoucnost. Stanovuje, čeho chceme dosáhnout a jakým 

způsobem s minimální možností omylů. Podnik a manažery firem nutí ke stálému 

zlepšování a zkoumání podnikatelského prostředí. Plánování začíná určením poslání a 

cílů, kterých chceme dosáhnout v určitém čase. Důležitá je předpověď budoucnosti, 

která vychází ze stálého monitorování prostředí, možných zdrojů i schopností firmy a 

manažerů. (Jakubíková, 2013) 

 

„Cíle podniku by měly být určovány alespoň v těchto oblastech: 

 postavení na trhu, inovace, produktivita, 

 materiálové a finanční zdroje, rentabilita, 

 manažerská výkonnost a zodpovědnost, 

 výkonnost pracovníků a jejich postoje, 

 sociální zodpovědnost.“ (Jakubíková, 2013, s. 40) 

Noví 

nabízející 

Konkurence 

v odvětví 

Dodavatelé Zákazníci 

Substituty a 

komplementy 

Riziko vstupu 

konkurence 

Vyjednávac

í síla 

dodavatelů 

Vyjednávac

í síla 

odběratelů 
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Výstupem plánování je strategický plán, který obsahuje specifické nástroje a akce, 

kterých musí firma využít, aby dosáhla stanovených cílů. Tento plán může podnik 

projednávat s různými skupinami jak ve firmě, tak i mimo ni. (Jakubíková, 2013) 

 

Realizace 

Proces řízení plánování závisí i na tom, jaké prostředí podnik dokáže vytvořit pro své 

plány a jak umožňuje podporu jejich realizace. Důležitá je zde motivace zaměstnanců, 

kteří se na realizaci plánů podílejí, a možnost využití delegování pravomocí a 

odpovědnosti, loajality zaměstnanců. (Jakubíková, 2013) 

 

„Základní logiku tohoto procesu je možnost vyjádřit pomocí systému OSCAR 

následovně: 

 Objectives – cíle; 

 Specialization – specializace; 

 Coordination – koordinace; 

 Autority – pravomoc; 

 Responsibility – zodpovědnost.“ (Jakubíková, 2013, s. 41) 

 

Kontrola 

Kontrola patří k důležité funkci managementu. Zahrnuje veškeré aktivity, pomocí 

kterých podnik zjišťuje, zda dosahované výsledky odpovídají plánovaným cílům. 

Kontrola má charakter rozborový čili analytický. 

Z pohledu působnosti můžeme rozlišit tři typy kontrol: 

 Preventivní kontrola 

- zaměřuje se na odchylky zdrojů používané daným podnikem 

- zahrnuje úsilí podniku, zaměstnanců a manažerů zaměřené na dosažení 

nejpříznivějších výsledků ve srovnání s plánovanými cíli 

 

 Průběžná kontrola 

- zaměřena na probíhající operace 

- zajišťuje, aby dané operace probíhaly v souladu se stanovenými cíli 
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 Kontrola zpětnou vazbou 

- zaměřena na konečné výsledky 

- tento typ kontroly je vhodný i pro monitorování situace na trzích 

- může se použít jako východisko pro důležité rozhodnutí podniku (Jakubíková, 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Kontrola plánu 

(Zdroj: Jakubíková, 2013, s. 42) 
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realizaci 
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1.3 Právní specifikace 

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání 

nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Je 

právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 

Členové neručí za závazky družstva.  

Stanovy určují výši základního kapitálu družstva, který se zapisuje do obchodního 

rejstříku (zapisovaný základní kapitál). Zapisovaný základní kapitál musí činit nejméně 

50 000 Kč. Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Před podáním 

návrhu na tento zápis musí být splacena alespoň polovina zapisovaného základního 

kapitálu. (Business center, 2014) 

 

1.4 Náklady 

Náklady tvoří hlavní část hospodářských prostředků podniku. Jednotlivé druhy nákladů 

mohou mít různou výšku. Náklady jsou ovlivněny objemem výroby, oceněním dané 

práce a stanovenými výrobními podmínkami. (Hanušová, 2007) 

 

„Sledování nákladů má dosáhnout k plnění ekonomických úloh typu:  

 růst produktivity práce,  

 zvyšování rentability,  

 zvyšování kvality,  

 zvyšování kvality růst podniku,  

 snižování nákladů.“ (Hanušová, 2007, s. 45) 

 

Kalkulace nákladů 

Kalkulace můžeme definovat jako operace, které mají informační charakter a velkou 

míru použití. Předmětem kalkulace jsou druhy výkonů, které daný podnik vyrábí nebo 

je přímo provádí. (Hanušová, 2007)  

„Předmět kalkulace je vymezen: 

 kalkulační jednicí, 

 kalkulovaným množstvím.“ (Hanušová, 2007, s. 92) 
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Kalkulační jednice 

Výkon, který je vymezen měrnou jednotkou, časem a druhem, na který se určité 

náklady stanovují.  

 

Kalkulační množství 

Specifický počet kalkulačních jednic, podle kterých se stanovují celkové náklady. 

(Hanušová, 2007) 

 

Do kalkulačních položek se zapisují jednotlivé náklady, které dohromady obsahují 

kalkulační vzorec (Tabulka 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2: Obecný kalkulační vzorec 

(Zdroj: Synek, 2001, str. 95) 

 

Odpisování dlouhodobého majetku 

Majetek se při užívání opotřebovává, a proto jeho hodnota postupně přechází do 

hodnoty výrobků nebo výkonů. Opotřebení za jedno účetní období nazýváme odpisy 

dlouhodobého majetku. Úhrn odpisů za celou dobu užívání nazýváme oprávky. Po 

odečtení oprávek od pořizovací ceny zjistíme zůstatkovou cenu. (Štohl, 2009) 

 

 

 

  

Přímý materiál 

Přímé mzdy 

Ostatní přímé náklady 

Výrobní režie 

Vlastní náklady výroby 

5. Správní režie 

Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytová režie 

Úplné vlastní náklady výkonu 

7. ZISK (ZTRÁTA) 

Cena výkonu 
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Rozeznáváme odpisy: 

 Účetní odpisy 

Stanovují se jako roční odpisy na dvanáct po sobě jdoucích měsíců, které se ne vždy 

shodují s kalendářním rokem. Účetní jednotka si je stanovuje sama podle svých kritérií 

potřeb a zvyklostí a to v podobách ročních odpisových plánů, které bývají stanoveny na 

kartě majetku. Účetní odpis se obvykle zahajuje první den měsíce následujícího po 

uvedení stroje nebo zařízení do provozu a rozpočítává se na jednotlivé měsíce. Je 

součástí účetní evidence. 

 

 Ekonomický odpis 

Zachycuje skutečnou míru opotřebení. Vypočítává se na dny v kalendářním roce a 

začíná první den uvedením do provozu. Jeho výška se může měnit s tím, jak se mění 

míra opotřebování příslušného majetku.  

 

 Daňové odpisy 

Vyjadřují daňově uznatelné výdaje typu odpis, které se stanovují a vypočítávají podle 

zákona o dani z příjmů. (Hanušová, 2015) 

 

Výpočet daňových odpisů 

Máme stanovený postup, který je: 

1. Zařazení majetků do odpisových skupin 1 až 6 

2. Stanovení způsobu odpisování  

 Rovnoměrné odpisování 

 Zrychlené odpisování (Štohl, 2009) 

 

 

Kalkulační metody 

Lze definovat jako způsob stanovení jednotlivých složek nákladů na kalkulační jednici. 

Stanovuje se podle předmětu kalkulace, způsobu přičítání nákladů výkonům a členění 

nákladů. (Synek, 2011) 
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Kalkulační metody lze členit na (Synek, 2011): 

Kalkulace dělením 

 prostá, 

 stupňová, 

 dělením s poměrovými čísly, 

 

Kalkulace přirážková 

 

Kalkulace ve sdružené výrobě 

 zůstatková, 

 rozčítací, 

 kvantitativní výtěže, 

 

Kalkulace rozdílové 

 standardní náklady, 

 normová. 

 

Další možné členění nákladů (Synek, 2011): 

Z hlediska doby trvání 

 předběžná – stanovení plánovaných nákladů 

-  zde patří:  A.) operativní 

B.) plánové 

C.) propočtové 

 

 výsledná – stanovení na základě skutečných nákladů, kontrola hospodárnosti 

výroby 

Z hlediska struktury 

 kalkulace úplných nákladů, 

 kalkulace neúplných nákladů. 
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1.5 Rozpočty 

Rozpočetnictví je hlavní prvkem finančního a vnitropodnikového řízení podniku. 

Rozpočty jsou zaměřovány na budoucí náklady, výnosy, výsledek hospodaření, příjmy a 

výdaje, které vyplývají ze stanovených cílů podniku, a na kontrolu těchto cílů. Rozpočty 

navazují na ostatní nástroje a způsoby řízení v podniku. (Synek, 2011): 

 

Členění rozpočtů 

Podle období 

 dlouhodobé rozpočty finančních zdrojů, 

 roční rozpočty výnosů, nákladů a zisku, 

 krátkodobé rozpočty a rozpočty peněžních příjmů a výdajů, 

 

Podle stupně řízení 

 základní, 

 souhrnné, 

Podle rozsahu zachycovaných nákladů a výnosů 

 zachycující všechny náklady a výnosy, 

 zachycující jen část nákladů a výnosů, 

 

Podle počtu variant plánu 

 pevné (pro jednu variantu), 

 pohyblivé, variantní, pružné (pro více variant). 
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2. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

 

Firma, kterou popisuji v této bakalářské práci, se nazývá BRISK, výrobní družstvo. Na 

základě mého průzkumu ve firmě jsem zjistila, že firma má snahu o neustálé zlepšování 

ve všech oblastech. Tuto firmu znám mnoho let, a proto jsem se rozhodla navrhnout 

řešení pro zlepšení v ekologické oblasti a postavení na trhu, aby byla 

konkurenceschopnější.  

 

Abych zlepšila její postavení na trhu a mezi konkurencí, bylo důležité získat veškeré 

informace a rozhodnout, kterým směrem by se mohla firma vydat. Záměrem je zvýšit 

zisk, rozšířit pole její působnosti na trhu a získat nové zákazníky a větší počet zakázek. 

 

2.1 Charakteristika firmy  

Název a sídlo firmy 

Dle výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl Dr, vložka 

2739 je název firmy BRISK, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova. Sídlo firmy je č.p. 9, 

696 48 Ježov (Příloha 1). Datum zápisu je 15. května 1996. (Kůřil, 2014) 

 

Předmět podnikání, výrobní program 

Firma se zaměřuje na výrobky potahované kartonáže, reklamní výseky a expediční 

kartony včetně potisku (sítotisk i ofset). V oblasti plastikářské výroby to jsou PET lahve 

o objemu 0,25-2 litry a PET kanystry o objemu 3, 5, 6 a 10 litrů. Novinkou jsou 

výrobky PET vyráběné technologií vstřikovyfukováním, kdy je možné vyrábět lahvičky 

o malém objemu, tj. od 10 ml a složitějších tvarů, než umožňuje klasická výroba z 

preforem. Výrobky jsou určeny zejména pro kosmetiku, farmacii, zdravotnictví a 

výrobky větších objemů pro potravinářství, bytovou chemii, autokosmetiku apod. 

(Brisk, 2014) 

Dřívější výroba potahované kartonáže zaměřená na balení porcelánu kolem roku 2005 

postupně zanikala. Současná kartonážní výroba, která zahrnuje výrobky z 3-vrstvé 

lepenky, je především zaměřena pro vinaře z blízkého okolí. Také se zabývá výrobou 

luxusní kartonáže na balení archivních vín a skleněných produktů. Plastická výroba 
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tvoří asi 2/3 výroby a je zaměřena na plasty typu PET.  V současné době se také nachází 

jeden stroj v Kyjově JP Plast na vyfukování výrobku z PE (lépe tvarovatelné). 

 

Právní specifikum 

BRISK, výrobní družstvo má v současné době 28 zaměstnanců z toho 18 osob se 

zdravotním postižením, čímž splňujeme podmínku podle zákona o zaměstnanosti č. 

435/2004 Sb. pro "náhradní plnění". V roce 2004 získalo družstvo certifikát na ISO 

9001 a ISO 14001, což je potvrzeno certifikačním orgánem T Cert, který pravidelně 

provádí certifikaci. (Brisk, 2014) 

 

Způsob financování  

Firma je na trhu delší dobu, a proto je financována ze své vlastní podnikatelské činnosti. 

Dříve při založení podniku byla financována dotacemi a půjčkami.  

 

Volba dané formy 

Založení výrobního družstva bylo v té době jednoduší než s. r. o., protože základní 

kapitál byl určen jen na 50.000 Kč. Zakládající členové měli vztah ke Svazu českých a 

moravských výrobních družstev a jako členi tohoto svazu měli přístup k dotacím a 

bezúroční půjčce na základní kapitál.  V době zakládání firmy byla filozofie, že by 

veškeré strojní zařízení získali přes dotace svazu a prostory pronajaté od Podchřibí a. s. 

(Kůřil, 2014) 

 

Obchodní situace firmy 

Firma působí z 98 % na českém trhu. Na zahraničním trhu působí na Slovensku, Polsku 

a Německu. BRISK je česká firma bez zahraniční účasti. Podnik má svou tradici a 

každoročně zvyšuje své zisky. 
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2.2 Organizační struktura firmy 

Firma je tvořena malým počtem osob. Firmu zakládalo 6 členů. 

 

Statutární orgán: 

Předseda:                Ing. Jaroslav Kůřil 

Prokurista:              Mgr. Drahomír Březina 

 

  

Obrázek 3: Organizační schéma firmy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.3 Environmentální management výrobního družstva 

Environmentální profil je tvořen dle metodiky určené ve směrnici OS-04 

Environmentální řízení provozu, která je i nadále vhodná. Za rok 2012 byly 

aktualizovány hodnoty indikátorů. Ostatní údaje o firmě a rozsahu působení na životní 

prostředí zůstávají stejné. Přezkoumání REA proběhlo v  rámci interního auditu dne  

4. 7. 2013. REA byl upraven z hlediska hodnot za rok 2012, kdy se projevil nárůst 

spotřeby EL. Spotřeba plynu naopak zaznamenala pokles vlivem instalace plynových 

spotřebičů. V současné době se v registru nenachází žádný aspekt, který by překračoval 

hranici pro „významné aspekty“. (BRISK, 2013) 
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Systém EKO-KOM 

Firma je v systému EKO-KOM, tj. autorizovaná obalová společnost. EKO-KOM byla 

již v roce 1997 založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. 

Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový 

systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní 

evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal 

název „Systém EKO-KOM". (EKO-KOM, 2011) 

 

2.4 Analýza tržeb podniku a výsledku hospodaření po zdanění 

Tržby 

Celkové tržby za rok 2012 byly sníženy o 927 tis. Kč oproti roku 2011. Nižší tržby se 

projevily u střediska 300-PET výroba a to vlivem snížení zakázek u výrobků 

vyráběných vstřikovyfukováním. U potahované kartonáže je trend snižování výroby 

vlivem poklesu zájmu. Celkové tržby za rok 2013 byly 29 832 tis. Kč, což znamená 

pokles oproti roku 2012. Celkové tržby za rok 2014 byly 35 622 tis. Kč, to bylo 

způsobeno prodejem dlouhodobého hmotného majetku a větším prodejem vlastních 

výrobků. Tržby jsou zobrazeny v grafu 1. 
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Graf 1 - Znázorňuje velikost tržeb v období 2010 – 2014 

 

Graf 1: Tržby družstva (v tis. Kč) 

(Zdroj: Kůřil, 2014) 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním 

V porovnávaném období 2010 – 2014 lze pozorovat vzrůstající tendence výsledku 

hospodaření před zdaněním. 

 

 

Graf 2: Výsledek hospodaření po zdanění (v tis. Kč) 

(Zdroj: Kůřil, 2014) 
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2.5 Analýza konkurence 

 

2.5.1 Porterův model pěti sil 

Podnik zařazujeme do skupiny „malé firmy“, proto nemá tak velkou konkurenční 

výhodu. V oblasti Jižní Moravy je však velmi vyhledávanou firmou, hlavně pro vinaře a 

výrobce olejů a dalšího podobného sortimentu. 

 

Konkurence ve vnitřním prostředí 

Na trh je obtížné vstoupit, ale mnohem těžší je se na něm udržet. Důležité je vytrvat a 

stále se snažit inovovat své výrobky. BRISK patří mezi malé podniky a o to více se 

musí snažit na trhu udržet. Firma se snaží o propagaci formou letáků a reklam 

v časopisech a katalozích. Podnik je držitelem spousta certifikátů, a proto má náskok 

před konkurencí. 

 

V rámci výroby tohoto sortimentu má BRISK největší konkurenci v těchto podnicích: 

 

V oblasti kartonážní výroby (BRISK tvoří asi 1 % českého trhu): 

 Kartonáž Kyjov 

 Lokart Zlín 

 Pokart Zlín 

 

V oblasti PET (BRISK tvoří asi 5 % českého trhu): 

 Kuplas Tučapy 

 BOS Ladná 

 

Vstup nové konkurence 

V okolí oblasti sídla podniku BRISK se nachází Kartonáž Kyjov. Dané podniky 

dokážou uspokojit potřeby trhu. Vstup nové konkurence by byl obtížný a vyžadoval by 

větší investice do propagace i inovace v oblasti výroby. Firma BRISK zaměstnává 18 

osob se zdravotním postižením. Je tedy nepostradatelným zaměstnavatelem pro zlepšení 

zaměstnanosti v dané lokalitě a pro danou skupinu osob, která se špatně uplatňuje na 

trhu práce. 
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V okolí se vyskytují již dvě firmy, které vyrábí stejné nebo podobné výrobky. Značnou 

nevýhodou pro nové účastníky na trhu jsou vysoké počáteční náklady na nákup 

speciálních strojů potřebných k výrobě.  

 

Trendem v dnešní době je žít co nejvíce ekologicky. Výrobky z PET a kartonážní 

výrobky jsou recyklovatelné, a proto tolik nezatěžují životní prostředí negativními 

vlivy. Noví účastníci by museli investovat do inovace výroby a velké propagace, aby 

dokázali zaujmout potencionální zákazníky a tím si je i získat. 

 

Riziko konkurence substitutů 

Podnik stále ohrožuje konkurence, musí se tedy neustále snažit zdokonalovat ve všech 

oblastech podnikání. Výrobky PET i kartonáže jsou recyklovatelné a stále velmi 

potřebné pro odběratele a následně jejich zákazníky. Zákazníci se snaží o nejnižší cenu 

a porovnávají dané nabídky ze všech úhlů pohledu.  

 

Hrozbou substitutu by mohla být náhrada PET výrobků skleněnými láhvemi. 

Významným výrobcem skleněných výrobků v okolí je VETROPACK MORAVIA 

GLASS, akciová společnost, která má sídlo v Kyjově. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Navázáním dobré spolupráce s dodavateli bylo pro podnik velmi důležitým kritériem už 

od založení firmy. Při výběru se zaměřovalo na cenu, kvalitu, spolehlivost v dodávkách, 

dobrou pověst a působení na daném trhu. Dodavatelé firmy BRISK už od počátku 

dodávají kvalitní materiál a jsou přímo specializovaní na daný trh. Podnik se snaží o 

vyjednávání lepších cen a stále lepší kvalitu dodávek. Podnik platí svým dodavatelům 

vždy v termínu splatnosti dodavatelské faktury. Dodavatelé nevyžadují zálohy na 

zakázku. Vše je zaplaceno po vystavení faktury. 

 

Mezi největší dodavatele podniku BRISK patří: 

 ALPLA CZ Petrovice – dodavatel předlisků pro PET láhve 

 Smurfit KAPPA – dodavatel vlnité lepenky 

 Indorama Polymers Poland Sp.Z o.o. – dodavatel PET granulátu 
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Tyto největší dodavatele má firma BRISK stálé. Nabízí nejlepší cenu k poměru kvality.  

 

Dalšími menšími dodavateli jsou například: 

 Retal Mělník - dodavatel předlisků pro PET láhve 

 Exelsior Horní Suchá - dodavatel předlisků pro PET láhve 

 VBF Kyjov – výroba forem 

 GNP Vsetín – dodavatel vlnité lepenky 

 Stapak Staré Město – dodavatel stretch fólie, lepenkové pásky 

 

Vyjednávací síla odběratelů 

Hlavní skupinu zákazníků tvoří převážně vinaři z blízkého okolí. BRISK získává 

potencionální zákazníky oslovováním, převážně písemnou formou na doporučení svých 

zákazníků, anebo představováním na veletrhu a propagací ve výrobních časopisech. 

Podnik nabízí konkurenceschopné ceny a snaží se o neustálou propagaci a inovaci ve 

výrobě. Podnik BRISK nenabízí množstevní slevy. Největší odběratelé mají domluveny 

lepší ceny a delší splatnost odběratelských faktur. Firma běžně stanovuje splatnost 

odběratelských faktur do 14 dnů, ale velkým odběratelům stanovuje splatnost faktur do 

30 dnů. Zálohy se nevyžadují. Odběr výrobků je zaplacen po vystavení a zaplacení 

faktury odběratelem. Odběratelé platí vždy v termínu. 
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2.6 SWOT analýza firmy 

Pomocí SWOT analýzy vyhodnotím fungování firmy BRISK, výrobní družstvo, najdu 

problémové oblasti a nové možnosti pro rozvoj firmy. Všechny její výstupy budu 

zohledňovat při návrhu řešení. 

 

Silné stránky 

 kvalita výroby 

 nastartovaný proces inovace produktů 

 cílení na malé podnikatele 

 zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

 loajalita zaměstnanců 

 recyklovatelnost 

 nízká cena 

 

Slabé stránky 

 malý vývoz do zahraničí 

 špatná dopravní infrastruktura 

 nízké investice do reklamy 

 

Příležitosti 

 rozšíření možné recyklace odpadu 

 být vždy krok před konkurencí 

 růst významu sektoru podnikání 

 vzrůstající poptávka po produktech 

 neustálé zkvalitňování výrobků 

 uspokojení vinařských odběratelů 
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Hrozby 

 přístup k novým technologiím 

 recese světové ekonomiky 

 nižší kupní síla obyvatelstva 

 vstup nové konkurence na trh 

 zrušení OZZ u zaměstnanců 

 

 

Pomocí výše uvedených analýz jsme získali široký náhled na okolí podniku z více úhlů 

pohledu. Byly zjištěny údaje a informace o konkurenci, trhu, na kterém podnik působí,  

a o celém podniku od dob jeho založení až po současnost. 

Východiskem z analýz bylo doporučení strategie, v rámci které bude činnost firmy 

rozšířena o likvidaci odpadu. Tato likvidace bude prováděna speciálním zařízením. 

Tento návrh zpracuji v podobě podnikatelského záměru. 
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3. VLASTNÍ NÁVRH NA ŘEŠENÍ  

 

V této části bakalářské práce se budu zabývat vypracováním podnikatelského záměru na 

základě stanovených údajů z teoretické části a analýzy současné situace. Na základě 

mých návrhů mě podnik pověřil tento úkol vypracovat, aby sloužil jako podklad pro 

budoucí rozhodování o dané investici pro rozšíření působnosti podniku na trhu. 

 

3.1 Návrh rozvoje firmy BRISK, výrobní družstvo 

Cílem tohoto podnikatelského záměru je navrhnout možnou inovaci v podniku pro 

rozšíření její působnosti na trhu, dosahování lepších výsledků a zvýšení zisku. Již víme, 

že výrobky podniku jsou recyklovatelné, avšak firma vynakládá velké peněžní částky na 

likvidaci odpadu, který vzniká ve výrobě.  

 

Produkce odpadu za období 2013 a 2014: 

 v roce 2013 bylo celkově 87,1 tun odpadu, z toho 30,3 tun papírové a lepenkové 

obaly, 

 v roce 2014 to bylo celkově 39,6 tun odpadu, z toho 35,5 tun papírové a 

lepenkové obaly. 

 

O likvidaci odpadu podniku BRISK se starají firmy: 

 EKOR, s. r. o. 

 

Obrázek 4: Logo EKOR 

(Zdroj: ekor.cz, 2010) 
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 BRNOMETAL, s. r. o. 

 

Obrázek 5: Logo BRNOMETAL 

 (Zdroj: brnometal.cz, 2010) 

 

Firma vynaložila v roce 2013 ročně přibližně 55 000 Kč na odvoz papíru. Z toho 

vyplývá, že likvidace papíru byla 1,8 Kč/kg. V roce 2014 vydala přibližně 60 000 Kč na 

odvoz papíru, z čehož plyne, že likvidace papíru byla 1,7 Kč/kg. Vidíme, že likvidace 

papírového odpadu má vzrůstající cenový trend, a proto navrhuji koupi stroje na výrobu 

briket. 

 

Při analýze dodavatelů podnik vybral tyto dodavatele lisů: 

 BRIKLIS, spol. s r. o. 

 PROFING Piešťany spol. s.r.o. 

 

S vedením podniku jsme při analýze jejich produktů zjistili, že by lis a drtič, který by 

byl schopen pokrýt velikost vytvořeného odpadu, mohl být: 

 

Varianta č. 1 – dle požadavků podniku 

 BRIKETOVACÍ LIS BrikStar CS 25 v ceně 300 800 Kč. 

 DRTIČ DP 11-240/350 v ceně 168 200 Kč. 

 

Varianta č. 2 – dle vlastního návrhu 

 BRIKETOVACÍ LIS BrikStar EK 20 v ceně 157 882 Kč. 

 DRTIČ DP 11-240/350 v ceně 168 200 Kč. 
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3.2 Analýza strojů 

 

Briketovací lis BrikStar CS 25 

Po zažádání všech důležitých dokumentů byly zjištěny všechny potřebné informace. 

 

Lisy jsou určeny pro malé provozy s jednosměnným provozem. Jsou typické svým 

kompaktním provedením, moderním řízením, spolehlivým hydraulickým lisovacím 

zařízením. Automatická regulace kvality briket a dávkovací šnek minimalizuje kolísání 

výkonu pro lisování materiálů od jemných po hrubé materiály. Dodavatel deklaruje, že 

při vyprázdnění materiálu z násypky zabezpečuje odstavení lisu z provozu. Řídící 

počítač umožňuje bezobslužný provoz lisu a optimální využití výkonu lisu při změnách 

vlastností materiálu. (Briketovací lis BrikStar CS 25, 50, 2011) 

 

Obrázek 6: Briketovací lis BrikStar CS 25 

(Zdroj: Briketovací lis BrikStar CS 25, 50, 2011) 

 

Výpočtové operace 

V roce 2014 tvořilo odpad 35,5 tun papírové a lepenkové obaly, které bychom mohli 

použít pro výrobu briket. Pro účely výroby briket jsme museli spočítat potřebu lisu. 

 

Výrobce má na webových stránkách stanoveno, že za 8hodinovou směnu je lis schopen 

vyprodukovat 2 m
3
. Při převodu zjistíme, že lis je schopen vyrobit 200 kg briket. 

(Briketovací lis BrikStar CS 25, 50, 2011) 
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Důležité je vypočítat si, kolik dní bude činit zpracování briket a kolik jich je lis schopen 

vyprodukovat za dané časové období. 

 

35,5 tun odpadu = 35 500 kg = 355 m3 

 

Při osmihodinové směně dokážeme odpad zpracovat za 178 dní čistého času. Musíme připočítat 

možnost poruch, oprav, výpadků energií a kontrolu lisu. Tyto rezervy stanovíme na 20 dní. 

Pomocí výpočtu se zjistilo, že jsme schopni odpad zpracovat za 198 dní. 

 

Přehlednost výpočtů stanovíme pomocí tabulky 3: 

Roční 

odpad 

v roce 

2014 

Počet 

pracovních 

dnů v roce 

2015 

Lis vyprodukuje 

za 8hodinovou 

směnu 

Při produkci 

2 m
3 

vyrobíme: 

Zpracování 

odpadu při 

maximální 

využití kapacity 

Stanovené 

prostoje 

Zpracování 

odpadu 

bude možné 

za: 

35,5 tun 251dnů 2 m
3
 200 kg 

briket 

178 dní 20 dní 198 dní 

 

Tabulka 3: Přehlednost výpočtu briketovací lis BrikStar 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Brikety mají tvar válce o průměru 65 mm, délku 30 až 50 mm, výhřevnost 15–18 

MJ/kg. Velikost briket se může stanovit na lisovacím stroji podle potřeb zákazníků. 

Zbriketováním odpadu se jeho objem sníží až 8x, odpad se poté levněji dopravuje a 

skladuje ve skladech. 

 

Údaje potřebné pro výpočet energie u lisu CS 25 jsou: 

Energie (cena 3,5 Kč/kW) spotřeba 4,4 kW/h 

4,4 kW * 8 hodin = 35,2 kW za směnu 

35,2 kW * 178 dní = 6 969,6 kW 

6 969,6 kW * 3,5 = 24 394 Kč 
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Briketovací lis BrikStar EK 20 

S pomocí rozhodnutí firmy jsme vybrali podnik BRIKLIS, spol. s r. o.. Rozhodnutí bylo 

na základě nejnižší ceny a dobré pověsti na trhu s briketovacími lisy. Podnik má 

dlouholetou tradici a dobrý věhlas u všech zákazníků. Patří mezi moderní evropské 

výrobce briketovacích lisů. Po zažádání všech důležitých dokumentů byly zjištěny 

všechny potřebné informace. 

 

Lisy jsou určeny pro malé provozy s jednosměnným provozem. Jsou typické svým 

kompaktním provedením, moderním řízením, spolehlivým hydraulickým lisovacím 

zařízením. Automatická regulace kvality briket a dávkovací šnek minimalizuje kolísání 

výkonu pro lisování materiálů od jemných po hrubé materiály. Dodavatel deklaruje, že 

při vyprázdnění materiálu z násypky zabezpečuje odstavení lisu z provozu. Řídící 

počítač umožňuje bezobslužný provoz lisu a optimální využití výkonu lisu při změnách 

vlastností materiálu. (Briketovací lis BrikStar EK 20, 2011) 

 

 

Obrázek 7: Briketovací lis BrikStar EK 20 

(Zdroj:  Briketovací lis BrikStar EK 20, 2011) 
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Výpočtové operace 

35,5 tun odpadu = 35 500 kg = 355 m3 

 

Výkon je stanoven na 30 Kg/h. Při osmihodinové směně dokážeme odpad zpracovat za 148 dní 

čistého času. Musíme připočítat možnost poruch, oprav, výpadků energií a kontrolu lisu. Tyto 

rezervy stanovíme na 5 dnů. Pomocí výpočtu se zjistilo, že jsme schopni odpad zpracovat s 

prostoji za 153 dní. 

 

Přehlednost výpočtů stanovíme pomocí tabulky 4: 

Roční 

odpad 

v roce 

2014 

Počet 

pracovních 

dnů v roce 

2015 

Lis vyprodukuje 

za 8hodinovou 

směnu 

Při produkci 

2 m
3 

vyrobíme: 

Zpracování 

odpadu při 

maximální 

využití kapacity 

Stanovené 

prostoje 

Zpracování 

odpadu 

bude možné 

za: 

35,5 tun 251dnů 2 m
3
 240 kg 

briket 

148 dní 5 dní 153 dní 

 

Tabulka 4: Přehled výpočtu pro briketovací lis BrikStar EK 20 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Brikety mají tvar válce o průměru 62 mm, délku 20 až 30 mm, výhřevnost 15–18 

MJ/kg. Mohou být spalovány ve všech typech kamen, kotlů a spalovnách pro spalování 

tuhých paliv. Ve zplynovacích kotlích se nejlépe využívá jejich velká výhřevnost. 

(Briketovací lis BrikStar EK 20, 2011) 

 

Údaje potřebné pro výpočet energie u lisu EK 20 jsou: 

Energie (cena 3,5 Kč/kW) spotřeba 2,4 kW/h 

2,4 kW * 8 hodin = 19,2 kW za směnu 

19,2 kW * 148 dní = 2 841,6 kW 

2 841,6 kW * 3,5 = 9 946 Kč 
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DRTIČ DP 11-240/350 

Pro investici na nákup drtiče jsme s vedením podniku vybrali podnik PROFING 

Piešťany spol. s.r.o. a konkrétně stroj DRTIČ DP 11-240/350. Rozhodnutí bylo na 

základě nejnižší ceny na trhu.  

 

Drtič je převážně určený k drcení plastů a papírů. Je používán zejména u výrobců 

zabývajících se výrobou plastových výrobků, při drcení technologického a komunálního 

odpadu za účelem jeho dalšího využití. 

 

Charakteristika stroje:  

 šikmo uložené nože z kvalitní nástrojové oceli, 

 střižný řez - drcení materiálu, 

 vyměnitelné síto pro požadovanou velikost drtě,  

 dobrá přístupnost při čištění, 

 možnost připojit odsávací zařízení. (PROFING, 2013) 

 

  

Obrázek 8: DRTIČ DP 11-240/350 

(Zdroj: PROFING, 2013) 
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Výpočtové operace 

Výrobce má na webových stránkách stanoveno, že výkon výroby briket je 60 až 100 kg 

za hodinu. Pro účely výpočtu budeme počítat se 100 kg. (PROFING, 2015) 

 

Výpočet stanovíme v tabulce: 

Roční 

odpad 

v roce 

2014 

Počet 

pracovních 

dnů v roce 

2015 

Lis vyprodukuje 

za 8hodinovou 

směnu 

Zpracování 

odpadu při 

maximální 

využití kapacity 

Stanovené 

prostoje 

Zpracování 

odpadu 

bude možné 

za: 

35,5 tun 251dnů 800 kg briket 45 dní 5 dní 50 dní 

 

Tabulka 5: Přehlednost výpočtu pro DRTIČ DP 11 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Údaje potřebné pro výpočet energie u drtiče jsou: 

Energie (cena 3,5 Kč/kW) spotřeba 9,2 kW/h 

9,2 kW * 8 hodin = 73,6 kW za směnu 

73,6 kW * 45 dní = 3312 kW 

3312* 3,5 = 11 592 Kč 
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3.3 Investice 

 

3.3.1 Varianta č. 1 

Investice je stanovená dle požadavků podniku. Abychom určili, zda je investice 

návratná, musíme si spočítat veškeré náklady a tržby, poté vše porovnat s počáteční 

investicí.  

 

Posouzení investice 

S provozem podniku jsou spojeny náklady, které se musí uhradit: 

položky hodnota 

Nákup lisovacího stroje 300 800 Kč 

Nákup drtícího stroje 168 200 Kč 

Celkem za stroje 469 000 Kč 
 

Tabulka 6: Vyjádření hodnoty strojů varianta č. 1 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Předpokládané vynaložené náklady za rok 2016 pro lis bez mezd 

N na reklamu - 5 000 Kč 

Ostatní náklady - 5 000 Kč 

Energie - 24 394 Kč 

N na palety (spočítána potřeba 71ks, stanovené na 215 Kč/ks) - 15 265 Kč 

Odpis - 33 088 Kč 

Celkem 82 747 Kč 
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Předpokládané vynaložené náklady za rok 2016 pro drtič bez mzdy 

Náklady na údržbu - 5 000 Kč 

Ostatní náklady - 5 000 Kč 

Energie - 11 592 Kč 

Obaly - 2 000 Kč 

Odpis - 18 502 Kč 

Doprava - 10 000 Kč 

Celkem 52 094 Kč 

 

Pro oba stroje dohromady platí: 

Mzdové náklady - 118 800 Kč 

Odvod - 40 392 Kč 

 

U dělníka podnik musí brát ohled na to, že nebude při daném stroji pracovat celý rok, 

ale jen 198 dní a bude přeřazen na jinou práci v podniku. Proto počítáme mzdu jako  

75 Kč/hod při stroji a odvod ze mzdy počítáme za dané období. 

 

Předpokládané tržby z prodeje briket: 

Paleta bude tvořena 500 kg briket z papírového mixu. Cena 1 kg briket bude 5 Kč. Celá 

paleta se bude prodávat za 2 500 Kč. Pro zaměstnance je podnik připraven stanovit 

možnou slevu. 

Počet 35 500 kg briket * 5 Kč/ks = 177 500 Kč 

 

Do tržeb musíme připočítat i cenu palety, která je návratná a odběratel ji může kdykoliv 

vrátit do podniku, anebo použít dále. Po návratu mu bude vrácena cena za paletu  

215 Kč. 
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Na veškerou produkci briket je potřeba 71 ks palet po 500 kg briket. 

71 ks * 215 Kč/ks = 15 265 Kč 

 

Tržby celkem 192 765 Kč 

 

Plánovaná náklady a tržby – návratnost investice 

Pro výpočet jsem stanovila, že náklady a tržby budou ve všech letech stejné. Přehled je 

v tabulce 7. 

ROK 2016 2017 2018 2019 2020 

Náklady 294 033 336 796 336 796 336 796 336 796 

Tržby 192 765 192 765 192 765 192 765 192 765 

Výdaje 

nákupu 

-469 000 X X X X 

VH -101 268 -144 031 -144 031 -144 031 -144 031 

Úspora 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Investice za 

dané období 

-510 268 -594 299 -678 330 -762 361 -846 392 

 

Tabulka 7: Vyjádření hodnot investice varianty č. 1 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Vyhodnocení varianty č. 1 

Výsledkem varianty č. 1 je, že stanovená investice pro podnik je ztrátová. V tabulce 7 

vidíme, že VH je ve všech pěti letech ztrátový a investice stále narůstá do záporných 

hodnot. Návratnost investice při stanovených podmínkách by nebyla možná. Z tohoto 

důvodu jsem navrhla variantu č. 2. 
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3.3.2 Varianta č. 2 

Abychom stanovili, kdy se investice navrátí ve formě zisku, musíme si spočítat veškeré 

náklady i tržby a vše porovnat s počáteční investicí.  

 

Posouzení investice 

 

Oproti původnímu záměru dojde ke snížení, přičemž parametry jsou postačující. 

S provozem strojů jsou spojeny položky, které se musí vyčíslit. Jsou uvedeny v tabulce: 

položky hodnota 

Nákup lisovacího stroje 157 288 Kč 

Nákup drtícího stroje 168 200 Kč 

Celkem za stroje 325 488 Kč 

 

Tabulka 8: Vyjádření hodnoty strojů varianta č. 2 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Předpokládané vynaložené náklady za rok 2016 pro lis bez mzdy 

Náklady na reklamu - 5 000 Kč 

Ostatní náklady - 5 000 Kč 

Energie - 9 946 Kč 

Náklady na palety (spočítána potřeba 71ks, stanovené na 215 Kč/ks) - 15 265 Kč 

Odpis - 17 302 Kč 

Celkem 52 513 Kč 
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Předpokládané vynaložené náklady za rok 2016 pro drtič bez mzdy 

Náklady na údržbu - 5 000 Kč 

Ostatní náklady - 5 000 Kč 

Energie - 11 592 Kč 

Obaly - 2 000 Kč 

Odpis - 18 502 Kč 

Doprava - 10 000 Kč 

Celkem 52 094 Kč 

 

Pro oba stroje dohromady platí: 

Mzdové náklady - 91 800 Kč 

Odvod - 31 212 Kč 

 

U dělníka podnik musí brát ohled na to, že nebude při daném stroji pracovat celý rok, 

ale jen 153 dní, poté bude přeřazen na jinou práci v podniku. Z tohoto důvodu počítáme 

mzdu jako 75 Kč/hod při stroji a odvod ze mzdy počítáme za dané období. 

 

U obou strojů víme, že pro oba stroje je odpisová skupina 2, odpisová sazba je 

stanovena na 5 let. Užijeme rovnoměrné odpisovaní na žádost podniku. Tabulky 

výpočtů odpisů obou strojů jsou uvedeny v příloze 2. 

 

Předpokládané tržby z prodeje briket: 

Další úprava je v oblasti cen zvýšená o 2 Kč/kg oproti variantě č. 1. 

Paleta bude tvořena 500 kg briket z rozděleného papíru podle jeho druhů. Cena 1 kg 

briket bude 7 Kč, tzn. navýšení původní ceny o 2 Kč. Celá paleta se bude prodávat za  

3 500 Kč. 
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Počet 35 500 kg briket * 7 Kč/ks = 248 500Kč 

 

Do tržeb musíme připočítat i cenu palety, která je návratná a odběratel ji může kdykoliv 

vrátit do podniku, anebo použít dále. Po návratu euro palety mu bude vrácena cena za 

paletu 215 Kč. 

 

Na veškerou produkci briket je potřeba 71 ks palet po 500 kg briket. 

71 ks * 215 Kč/ks = 15 265 Kč 

 

Tržby celkem 263 765 Kč 

 

Plánované náklady a tržby – návratnost investice 

Pro zjednodušení výpočtu jsem stanovila, že náklady a tržby budou ve všech letech 

stejné. Přehled je následující v tabulce 9.  

ROK 2016 2017 2018 2019 2020 

Náklady 227 619 254 237 254 237 254 237 254 237 

Tržby 263 765 263 765 263 765 263 765 263 765 
Výdaje 

počátek 
- 325 488 X X X X 

VH 36 146 9 528 9 528 9 528 9 528 

Úspora 60 000  60 000 60 000 60 000 60 000 

Investice za 

dané období 

-229 342 -159 814 -90 286 -20 758 48 770 

 

Tabulka 9: Vyjádření hodnot investice varianty č. 2 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Vyhodnocení varianty č. 2 

Na základě výpočtů jsem zjistila, že návratnost investice bude v pátém roku užívání 

strojů. Zhodnocením a následným zpracováním odpadu do briket snížím náklady na 

jeho likvidaci. Investice není tolik cenově náročná, aby ji podnik nepokryl vlastními 

prostředky.  

 

Při výpočtu počítám s tím, že veškeré vyrobené brikety budou ve stanoveném roce 

prodány. Neočekávám velké zisky. Důležité však je, že se podnik dostane více do 

podvědomí zákazníků. Ekonomicky lze říci, že je firma stabilní. V budoucnosti je 

možné zvýšit produkci briket o odpad i z jiných podniků. Možností může být likvidace 

odpadu z místní základní školy. Potom by se tržby zvýšily a tím i zisk z prodeje briket.  

 

Zdroje financování 

Financování investice můžeme dvěma způsoby: 

 vlastními zdroji 

 cizími zdroji 

 

Nejvýhodnějším zdrojem je financování z vlastních zdrojů. Tímto krokem by se podnik 

vyhnul placení úroků a nemusel by se zadlužit. Takové financování je v tomto případě 

možné. Podnik v roce 2014 dosáhl zisku přes 5 miliónů, proto má dostatek vlastních 

zdrojů, aby pokryl nákup strojů ve stanovených cenách. 

 

Noví odběratelé 

Podnik při rozšíření zpracování odpadu na brikety získá nové odběratele. Rozšíří své 

pole působnosti na trhu. Prodej briket přinese zisk a menší závislost na podnicích, které 

dříve ekologicky likvidovaly odpad pro podnik BRISK. Podnik by měl zaměřit větší 

pozornost na vlastní propagaci a v budoucnu uvažovat nad možností rozšířit lisovaní 

briket z odpadu i od jiných firem a drobných živnostníků v okolí. 
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Propagace podniku 

Základem úspěchu je snaha o co největší viditelnost podniku na trhu. Aby mohla firma 

uspět, musí vynaložit větší úsilí při propagaci. Mohla by více sponzorovat kulturní akce 

v okolí a zde informovat své potencionální zákazníky o svých produktech. Dále by 

firma mohla balit brikety a ostatní výrobky do obalů, které budou obsahovat logo firmy 

a kontakt, zhotovit billboardy a umístit je na dobře viditelná místa u frekventovaných 

silnic v okolí podniku.  

 

Pro získání potenciálních zákazníků je potřeba vytvořit nabídkový leták a prospekty. 

Podle přání zákazníka bude možné vytvářet brikety různých složení. Podle toho se bude 

odvíjet kvalita briket i jejich cena. Na všech briketách bude uvedeno složení a datum 

výroby. Na veletrzích budou jednotlivé brikety vystaveny s popisem výroby a uvedena 

výhřevnost při spalování.  Podnik by mohl uvažovat o reklamě v rádiu, uváděné v čase, 

kdy bude mít velkou pravděpodobnost, že tuto reklamu uslyší co nejvíce posluchačů.  

 

Distribuce 

Podnik nenabízí vlastní dopravu, protože se tyto návrhy z hlediska investic ukázaly jako 

nevýhodné. Většina zákazníků jezdí do podniku, kde si odebírají požadované zboží. 

Možností je využití externích dopravců, s kterými má podnik sepsané smlouvy. 

 

Podnik využívá externí dopravce, kterými jsou: 

 Luboš Hroza  

 TOP TRANS Hodonín 

 Stanislav Jež 

 Krýsa 

 ČSAD Kyjov 
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3.4 Vyhodnocení 

U varianty č. 1 na základě požadavků firmy byly do záměru zahrnuty firmou vybrané 

stroje. Ukázalo se, že po 5 letech nebude investice splacena a bude ztrátová.  

Ve spolupráci s firmou jsem hledala nové cenově dostupnější stroje s postačujícími 

technickými parametry. To se podařilo u lisovacího stroje, jehož nákupem se celková 

investice sníží přibližně o 140 000 Kč.  

V tabulce 9 je uvedeno, že varianta č. 2 dosáhne návratnosti již po 4 letech provozu. 

Podmínkou realizace je i zvýšení ceny na 1 kilo briket o 2 Kč. 

 

Je na firmě, aby posoudila obě varianty návrhu řešení, zejména variantu č. 2 v pozici 

navýšení cen. Zda navýšení o 2 Kč za 1 kg briket bude, nebo nebude akceptovatelné 

trhem. Firma by měla provést průzkum trhu. V případě, že zákazníci odmítnou 

stanovenou cenu briket, měl by podnik danou modernizaci odmítnout. 

 

Podnik může stanovený návrh doplnit výpočtem bodu zvratu. K tomu je ale potřeba, 

aby si firma zavedla členění nákladu na variabilní a fixní, které v této práci není 

uvedeno. Pro rozvoj oblasti Slovácka je důležité, aby se podniky snažily neustále 

zdokonalovat a tím zvyšovat úroveň a povědomí v daném regionu. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo hledání a návrh podnikatelského záměru orientovaného na 

inovaci v dané výrobě. Snahou bylo navrhnout zlepšení ve výrobě nákupem nových 

strojů dle požadavků podniku BRISK. Předpokladem této investice je rozšíření a 

zefektivnění stávající výroby a úspory nákladů spojené s recyklací kartonážního 

odpadu. Ekonomickým cílem je využití odpadového materiálu, následná finanční úspora 

a možné zvýšení zisku ve firmě. 

K tomu, aby byl cíl splněn, jsem se musela podrobně seznámit s družstvem BRISK, viz 

kapitola 2. Na základě prohloubení teoretických poznatků v kap. 1 jsem provedla řadu 

analýz, především analýzu tržeb, výsledku hospodaření po zdanění (kap. 2.4), analýzu 

konkurence prostřednictvím Porterova modelu pěti sil (kap. 2.5.1) a samozřejmě SWOT 

analýzu (kap. 2.6). Na základě poznatků a závěru plynoucího z těchto analýz jsem 

výrobnímu družstvu BRISK doporučila rozšířit výrobní kapacitu nákupem strojů. Výběr 

strojů obsahuje kapitola 3.2 s názvem „Analýza strojů“. V kapitole 3 je vyhodnocení 

ekonomické efektivnosti a návratnosti zamýšlené investice, která je zpracována ve dvou 

variantách: varianta č. 1 (kap. 3.3.1) a varianta č. 2 (kap. 3.3.2). Závěrečné doporučení 

v kapitole 3.4 vychází z porovnání výhodnosti a nevýhodnosti obou variant. 

 

Oceňuji, že se firma snaží vyrábět ekologicky a podporovat zaměstnanost osob se 

zdravotním postižením. BRISK se řadí mezi “malé podniky“ a o to více se musí snažit 

udržet mezi stávající konkurencí.  
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Příloha 1: Mapa umístění firmy 

(Zdroj: Mapy.cz, 2015) 

 

 

  



 

 

Příloha 2: Odepisování strojů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Rovnoměrné odepisování drtič DRTIČ DP 11-240/350 

 

Rok Zůstatková cena Roční odpis Oprávky celkem 

2016  149 698  18 502  
 

18 502  

2017 112 273  37 425  
 

55 927  

2018 74 848  37 425  
 

93 352  

2019 37 423  37 425  
 

130 777  

2020 0  37 425  
 

168 200  

 

Rovnoměrné odepisování lis BrikStar EK 20 

 

Rok Zůstatková cena Roční odpis Oprávky celkem 

2016  139 986  17 302  
 

17 302  

2017 104 989  34 997  
 

52 299  

2018 69 992  34 997  
 

87 296  

2019 34 995  34 997  
 

122 293  

2020 0  34 997  
 

157 288 
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Rovnoměrné odepisování briketovací lis BrikStar CS 25 

 

Rok Zůstatková cena Roční odpis Oprávky celkem 

2016  267 712 33 088   
 

33 088 

2017 200 784 66 928  
 

100 016 

2018 133 856 66 928  
 

166 944 

2019 66 928 66 928  
 

233 872 

2020 0  66 928  
 

300 800 
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