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Abstrakt 

 

Cílem bakalářské práce je vytvoření návrhu podnikatelského záměru rozvoje 

společnosti. V první části je obsažen teoretický úvod do problematiky, základní pojmy, 

metody a informace. Druhá část se zabývá stávajícím stavem společnosti a zhodnocením 

jejího finančního zdraví. Je zaměřena na zpracování Porterového modelu pěti sil, SWOT 

analýzu, SLEPT analýzu a finanční analýzu. Poslední část je věnovaná celkovému zhodnocení 

projektu a vlastním návrhům na zlepšení současné finanční situace společnosti pomocí 

vypracovaného podnikatelského plánu. 

 

Abstract 

 

The aim of this bachelor thesis is the project of entrepreneurial intention of business 

development. First part contains theoretical introduction of basic concepts, methods and 

information. The second part deals with the current state of company and the evaluation of its 

financial health. This part is about Porter´s five forces model, SWOT analysis, SLEPT 

analysis and financial analysis. The last section is about overall evaluation of this project and 

about improving the financial situation of the company.  

 

Klíčová slova 

 

Podnikatelský záměr, rozvoj společnosti, podnik, podnikání, společnost s ručením omezeným, 

Porterova analýza modelu pěti sil, SWOT analýza, SLEPT analýza, finanční analýza, 

marketingový plán, organizační plán, finanční plán.  
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Úvod a cíl práce 

 

Současná doba je charakteristická prakticky nesčetným množstvím příležitostí pro 

možnosti podnikání. Samotný stát nabízí různé typy podpory, ať už budoucím podnikatelům 

nebo i těm stávajícím. Udržení na poli tržní rivality je více než obtížné a proto podniky, které 

si chtějí udržet své místo nebo se naopak chtějí dostat ještě výše, musejí sáhnout po jistých 

opatřených a učinit nelehké kroky k tomuto vzestupu. Jedním z možných kroků může být 

rozšíření stávajícího podniku. 

Cílem předkládané bakalářské práce je vytvoření podnikatelského záměru s navržením 

projektu pro rozšíření existující firmy Marston-CZ s.r.o. (Brno). Motivací pro takto 

koncipovanou práci je budoucí spolupráce s touto společností a příležitost využít teoretických 

poznatků ze studia v rámci tvorby této práce. 

Práce je rozdělena na teoreticko-metodologickou a praktickou část. Teoretickou část 

tvoří první čtyři kapitoly. První dvě kapitoly obsahují teoretický úvod do problematiky, 

základní pojmy spojené s podnikáním a podnikatelským plánem. Třetí kapitola poté obsahuje 

popis jednotlivých analýz, které jsou užity v praktické části. Postupně zjišťují stav vnějšího a 

vnitřního prostředí podniku a jeho stávající finanční zdraví. Praktická část předkládané práce 

je složena ze dvou posledních kapitol. Pátá kapitola se zaměřuje na analyzování společnosti 

Marston-CZ s.r.o. Analýza současné situace firmy je provedena prostřednictvím SWOT 

analýzy, která se zaměřuje na určení silných a slabých stránek vnitřního prostředí podniku, a 

také na definování možných příležitostí a rizik vycházejících z vnějšího okolí. Dále se analýza 

zaměřuje na tzv. techniku SLEPT, která je zaměřena na vnější okolí firmy a hledá možné 

faktory, které mohou pozitivně či negativně ovlivnit její samotnou existenci a fungování. Pro 

analýzu firmy je také použit Porterův model konkurenčních sil. Finanční analýza je provedena 

vybranými ukazateli. Návrhem řešení pro současný stav společnosti je projekt 

podnikatelského plánu rozvoje společnosti. Práce je doplněna o přílohy s výkazem zisku a 

ztráty za rok 2012, a rozvahou z roku 2012 a 2013, které jsou použity pro finanční analýzy. 

Pro práci byla použita nejen odborná česká a zahraniční literatura z oblasti ekonomie, 

ale i z oblasti práva, marketingu a managementu. Současně je čerpáno z internetových zdrojů 

pro získání informací o firmě, finančních tocích a analýzách. 
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Teoretická východiska práce 

 

Teoretická východiska této bakalářské práce se zaměřují na objasnění pojmů 

spojených s tématem podnikání. V dílčích kapitolách jsou postupně popsané jednotlivé složky 

podnikatelského plánu a analýz, které jsou z pohledu sestavení tohoto plánu jeho nedílnou 

součástí. Marketingové, finanční, investiční a organizační plánovaní je poté zakomponováno 

s účelem objasnění nových strategií, které jsou využity v praktické části této práce, tedy pro 

řešení stanoveného problému v podobě rozvoje společnosti.  

 

1. Podnik a podnikání  

 

1.1. Podnik 

 

Podnik lze pojmout jako samostatnou (ekonomickou) jednotku. Její vytvoření či 

existence je za účelem podnikání. Je to organizovaný celek tvořený hmotnými, osobními a 

nehmotnými složkami podnikání (Vlček a kol., 2003, s. 177-178). Sekaninová (2013, s. 35) 

charakterizuje podnik také jako základní jednotku národního hospodářství. Podnik díky své 

právní samostatnosti může vstupovat do právních vztahů s jinými subjekty a nese tak nejen 

práva, ale i povinnosti v rámci smluvních vztahů. Podnik může vykonávat své aktivity pod 

tzv. obchodním jménem (firma). Hlavním cílem podniku by měla být dlouhodobá 

maximalizace zisku (Vlček a kol., 2003, s. 177-178). 

Každý podnik nese své charakteristické obecné znaky: 

 účelná kombinace výrobních zdrojů; 

 uplatňování principu hospodárnosti (maximalizace výstupu, minimalizace 

vstupu, optimalizace vztahu mezi vstupy a výstupy); 

 finanční rovnováha (podnik plní včas své finanční závazky) (Vlček a kol., 

2003, s. 177-178). 

 

Podnik má svou vnitřní a vnější strukturu. Vnitřní struktura je pojata jako vzájemné 

spojení lidí v podniku za současného vytvoření složitých mezilidských vztahů. Každý člen 
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(např. zaměstnanec) má své povinnosti a své místo. Dělba činnosti, ale i moci je volena tak, 

aby cíleně bylo dosahováno cílů, které má podnik stanovené. Vnější faktory, tedy okolí, které 

tvoří podnik, jsou: 

 Faktory nepřímého okolí (makroekonomická situace, hospodářská politika 

vlády, technologie a technologická úroveň produkce, sociální instituce 

v podobě projevů vývoje lidských hodnot a změn postojů); 

 Faktory přímého okolí (konkurenti, zákazníci, dodavatelé a zprostředkovatelé, 

samotné postavení podniku na trhu práce a finančním trhu) (Vlček a kol., 2003, 

s. 178). 

 

Podniky lze členit na různé typy v závislosti na zvolených kritériích, tedy podle: 

1. Předmětu činnosti (dle charakteru konečného výsledku činnosti)- výrobní 

(průmyslové, zemědělské, lesnické, stavební), nevýrobní (dopravní podniky, 

komunikační, obchodní, podniky služeb, kulturní a finanční podniky) 

(Sekaninová, 2013, s. 38); 

2. Vlastnických práv (soukromé, veřejné a smíšené); 

3. Velikosti (malé, střední, velké); 

4. Technicko-organizačních charakteristik (specializace podniku na určitý 

výrobek, technologii, typ výroby, koncentrace činností podniku) (Vlček a kol., 

2003, s. 179-180). 

 

Každý podnik má svůj životní cyklus, který se skládá ze základních fází, kdy se 

jednotlivé fáze mohou lišit v závislosti na konkrétním podniku. Těmito fázemi jsou: 

Založení podniku a vznik → růst → stabilizace → ústup a úpadek→zánik (Vlček 

a kol., 2003, s. 186).  

 

1.2. Podnikání a podnikatel 

 

Podnikání lze obecně vyjádřit dle Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb., § 420-423) 

jako výdělečnou činnost, která je vykonávaná soustavně za účelem dosažení zisku. Osoba, 

která vykonává tuto činnost samostatně, je zapsaná v obchodním rejstříku a má k podnikání 

živnostenské či jiné oprávněním, se poté nazývá podnikatel. Podnikatel, který nemá obchodní 
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firmu (tedy jméno podniku, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku), právně 

jedná pod vlastním jménem a provozuje danou činnost na vlastní účet).  Každý podnikatel 

volí předmět podnikání sám, zároveň tak nese podnikatelské riziko i pravděpodobnost 

neúspěchu (Sekaninová, 2013, s. 39; Shapero, 1975 dle Koráb, Mihalisko, 2005, s. 7). 

 

1.3. Právní formy podnikání  

 

 

 

Volba právní formy podnikání (či podniku) je základním rozhodnutím podnikatele. 

Jsou rozlišeny dvě skupiny: podniky jednotlivců a společnosti (Vlček a kol., 2003, s. 182).  

Podnik jednotlivce je forma podnikání na základě živnosti. Zakladatelem i majitelem 

je fyzická osoba, která v podniku pracuje, ale může zároveň zaměstnávat i další osoby. 

Nevytváří žádný základní kapitál (jak tomu je u podniku společnost, viz dále), avšak ručí za 

své podnikání neomezeně a to až do výše svých soukromých, ale i osobních majetků. Podnik 

jednotlivce je kontrolován samotným podnikatelem. O zisku a jeho dalším využití rozhoduje 

sám (Sekaninová, 2013, s. 42). Dle Živnostenského zákona (č. 455/1991 Sb., §2-7) je podnik 

jednotlivce soustavná činnost, která je provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za dodržení následujících podmínek: 

 dosažení věku 18 let; 

 způsobilost k právním úkonům; 

 trestní bezúhonnost. 

 odborná nebo jiná způsobilost (pokud typ zvolené živnosti vyžaduje splnění 

této podmínky). 

Živnosti jsou dle zmíněného zákona (§9-26) rozděleny na ohlašovací (řemeslné, 

vázané a volné) a koncesované. 

Mimo tyto živnosti lze dále rozlišit dle Zákona o obchodních korporacích (č. 90/2012 

Sb., §1) osobní společnosti (veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) a 

kapitálové (akciová společnost a společnost s ručením omezením).  

Pro účel této bakalářské práce je významná společnost s ručením omezením, protože 

je právní formou zvolené firmy, pro kterou je sestaven podnikatelský plán v praktické části. 
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1.3.1. Společnost s ručením omezeným 

 

Čtvrtá hlava (§132-242) zmíněného Zákona o obchodních korporacích definuje 

společnost s ručením omezeným jako společnost, ve které společníci ručí za závazky jen do 

výše svých nesplacených vkladů.  

Tato společnost je zakládaná společníky tzv. společenskou smlouvou (§8) ve formě 

veřejné listiny. Zápis do obchodního rejstříku musí proběhnout do 6 měsíců od jejího 

založení. Dále lze tento typ společnosti charakterizovat skrze její orgány (§44): 

 Nejvyšší orgán: Valná hromada; 

 Kontrolní orgán: Dozorčí rada; 

 Statutární orgán: Jednatel; 

 Kolektivní orgán: Více jednatelů (Sekaninová, 2013, s. 47). 

 

Základním kapitálem je souhrn všech kladů jednotlivých členů, kdy minimální výše 

vkladu je 1 Kč (pokud společenská smlouva neurčí jinak). Podíl na zisku je stanoven na 

základě řádné nebo mimořádné účetní uzávěrky a lze jej rozdělit pouze mezi společníky na 

základě podmínek stanovených ve společenské smlouvě (§30-43). Tento podíl je určen podle 

poměru jeho vkladu. Na základě společenské smlouvy může být zmíněný podíl představován 

tzv. kmenovým listem. Společníci se zapisují na seznam společníků. Společnost s ručením 

omezeným lze zrušit dohodou společníků na základě dohody (ve formě veřejné listiny) (§133-

139). Tento typ společnosti může zaniknout špatným hospodařením, ale může být také 

transformován na jinou právní formu podnikání (Sekaninová, 2013, s. 47). 
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2. Podnikatelský plán 

 

Při vytváření nového podniku (či při rozvoji současného) lze jako základní projekt 

zpracovat tzv. podnikatelský plán (Vlček, a kol., 2003, s. 181). 

Podnikatelský plán je základním dokumentem, který pomáhá definovat cíle podniku, 

ale také způsoby jejich dosažení. Tento plán popisuje všechny podstatné vnější a vnitřní 

faktory, které souvisejí se založením či rozběhem podnikání. Je také vhodným nástrojem při 

řízení podniku v období jeho růstu. Lze jen použít jako podklad při žádosti o získání 

finančních zdrojů (Koráb,Mihalisko, 2005, s. 23; Abrams, 2003, s. XXIII). Je tedy podkladem 

a nezbytným předpokladem pro získání bankovních úvěrů, získání kapitálu od soukromých 

investorů, ale také k získání podpůrných prostředků z různých státních fondů a fondů 

Evropské unie. Jako zmíněný podklad přináší celkový obraz dané firmy, může být pojat jako 

„prvotní vizitka podniku“, která by měla přesvědčit o své kvalitě již na první pohled 

(Wupperfeld, 2003, s. 13-14). Podnikatelský plán obsahuje odpovědi na otázky: Kde se firma 

nyní nachází, kam ji chce podnikatel dostat a jakým způsobem toho dosáhne 

(Koráb,Mihalisko, 2005, s. 23). 

Znaky úspěšného podnikatelského plánu se odrážení v následujících bodech: 

 Koncepce plánu musí být realistická; 

 Plán musí být přesvědčivý a srozumitelný; 

 Zvažovaný produkt či služba podniku musí mít svá zdůvodnění a užitek 

zejména pro zákazníka, musí být zdůvodněno proč má šanci se prosadit; 

 Musí nést znaky jedinečnosti; 

 Marketingové strategie musejí být promyšlené; 

 Jednotlivé kroky musejí být sladěné, perspektivní a podložené reálnými fakty 

či realizovatelnými předpoklady (Wupperfeld, 2003, s. 12). 

 

2.1. Struktura podnikatelského plánu 

 

Struktura a obsahová stránka podnikatelského plánu není jasně stanovena a není pro ni 

žádný platný předpis, kterého by se měl předkladatel držet. Struktura by však především měla 

vyplývat a řídit se informacemi, které potřebují poskytovatelé kapitálu (investoři). 
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Titulní strana 

Je stručným obsahem podnikatelského plánu. Je zde uvedený popis společnosti, tedy 

její název a sídlo. Jména a kontaktní údaje osob, které jsou spojené s podnikatelským plánem. 

Také je zde uvedený popis společnosti jako takové (právní forma podnikání) a v neposlední 

řadě způsob i struktura financování podniku (Koráb, Mihalisko, 2005, s. 28). 

 

Souhrn 

Tuto část lze nazvat také jako realizační resumé. Jde tedy o stručný souhrn celého 

podnikatelského plánu. Obsahuje nejen charakteristiku firmy, ale i produkt či zamýšlenou 

službu, samotný popis trhu, strategie i strategické zaměření firmy a samozřejmě i finanční 

aspekty celého projektu (Fotr, Soušek, 2005, s. 305). Základním úkolem této části tedy je 

zvýšení zájmu potenciálních investorů. Tato část může ovlivnit to, zda-li bude čtenář dále 

věnovat pozornost předloženému plánu nebo nikoliv. Zjednodušeně jde o shrnutí 

nejdůležitějších částí podnikatelského plánu, o jeho hlavní myšlenku, silné stránky a vize 

(Koráb, Mihalisko, 2005, s. 28-29). 

 

Popis podniku  

V podstatě jde o údaje podniku a o jeho cíle. Tato část dává čtenáři představu např. o 

velikosti podniku, záběru, ale i produktech, výrobě a o poskytovaných službách (Koráb, 

Mihalisko, 2005, s. 29). Cíle podniku mohou být jednak strategické a jednak specifické. Mezi 

strategické cíle lze zahrnout výsledky kroků, kterými se snaží podnik dosáhnout plánovaného 

projektu. Cíle specifické pak na druhé straně představují jednotlivé oblasti působnosti a 

činnosti podniku (tedy postavení na trhu, kvalita produkce, finanční stabilita, efektivnost aj.) 

(Fotr, Souček, 2005, s. 306).  V části popisu podniku jde také o přehled veškerého zařízení, 

vybavení. Také je zde určena lokalizace podniku a přehled o personálu a organizační či 

funkční složce (Koráb, Mihalisko, 2005, s. 29). Koráb (2007, s. 37) dále ještě dodává i 

podstatnou složku, jako je samotná průprava podnikatele, tedy jeho znalosti, předchozí praxe 

a také reference. 
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Analýza trhu a konkurence 

Tuto část lze také nazvat analýzou odvětví. Jsou zde rozebrány faktory, které ovlivňují 

(nebo budou ovlivňovat) podnik. Lze zde zahrnout analýzu konkurenčního prostředí. Tato 

analýza je zaměřena na silné a slabé stránky konkurence a na určení negativního ovlivnění 

vývoje daného podniku. Analýza trhu také rozebírá samotné odvětví působnosti podniku, 

především pak z pohledu trendů a vývoje. Do této části je také nutné zahrnou zákazníky a je 

určen i cílový trh pro podnik (Koráb, Mihalisko, 2005, s. 29, Koráb, 2007, s. 36-37). 

 

Marketingová a obchodní strategie 

Marketingový plán (strategie) představuje nedílnou součást podnikatelského plánu. 

Představuje cestu a způsob distribuce, propagace a oceňování výrobku či služby. Je zde 

uveden odhad produkce či objem služeb. Na základě kvalitně koncipovaného marketingového 

plánu lze poté vyčíslit rentabilitu podniku (Koráb, 2007, s. 38). 

Obchodní strategie obsahuje informace o nákupu zboží či služeb nebo i způsoby a 

místa skladování. Pokud je podnik zaměřen na služby, je popsaný proces poskytování 

uvedených služeb a s tím spojené vyhodnocování (Koráb, Mihalisko, 2005, s. 29). 

 

Organizační plán  

Jak vyplývá z názvu, jde v této části o organizaci, tedy formu vlastnictví podniku 

(např. obchodní společnost), strukturu managementu, a také je uvedena struktura organizace 

jako taková (uvnitř firmy) (Koráb, Mihalisko, 2005, s. 29-30). Organizační schéma vymezuje 

pravomoci jednotlivých pozic a s tím související odpovědnosti. Tento organizační plán 

charakterizuje pracovníky, politiku odměňování, stanovuje základní přístup řízení firmy a 

tedy i řídících pozic (Fotr, Souček, 2005, s. 306).  

 

Hodnocení rizik 

Rizika k podnikání neodmyslitelně patří. Důležitou součástí podnikatelského plánu je i 

uvedení rozpoznaných rizik a následné připravení strategií k jejich zvládnutí či odstranění. 

(Koráb, Mihalisko, 2005, s. 30). Fotr a Souček (2005, s. 308) zmiňují, že tato část 

podnikatelského plánu by měla „charakterizovat základní výsledky analýzy tohoto projektu, a 

to především klíčové faktory rizika, jejich potenciální dopady na firmy, přijatá opatření na 

snížení podnikatelského rizika včetně plánů konkurenčních opatření, umožňujících pružnou a 

nákladově efektivní reakci firmy na možný výskyt rizikových faktorů.“ 
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 Mezi zmíněná rizika lze zahrnout reakce konkurence, slabé stránky marketingu, 

vývoje aj. Na tomto místě by měla být rozpoznatelná záruka připravenosti podniku při potřebě 

čelit rizikům (Koráb, Mihalisko, 2005, s. 30). 

 

 

 

Finanční plán 

Finanční plán vyčísluje předpokládané příjmy a výdaje. Zahrnuje očekávané tržby a 

náklady. Prostřednictvím rozvahy poskytuje informace o samotné finanční situaci (Koráb, 

Mihalisko, 2005, s. 30). Finanční plán dále specifikuje potřebnost daných finančních 

prostředků se způsobem jejich využití, specifikuje také zadluženost firmy (Fort, Souček, 

2005, s. 308).  

 

Přílohy 

Přílohy představují podpůrnou dokumentaci pro předložený podnikatelský plán. Může 

jít o informace, které není nutné začlenit do hlavní části plánu (např. primární výzkumy, 

obrazová dokumentace, fotografie aj.) (Koráb, Mihalisko, 2005, s. 30). 

 

Podnikatelský plán pro již existující podnik, jak bylo zmíněno, nese stejné rysy jako 

podnikatelský plán podniku nového. Plánování je tedy součástí každého podnikání. Historie 

podniku, existující vztahy, nastavené systémy i současné postavení na trhu se promítá do 

sestavovaného plánu. Jeho struktura by měla respektovat logickou formu a také zvýraznit 

klíčovou myšlenku plánu, která se bude odrážet ve všech kapitolách (Peterka, 2007, s. 94-98). 
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3. Analýzy jednotlivých oblastí 

 

Tato kapitola se zaměřuje na analýzu jednotlivých oblastí podniku. Podnik jako takový 

má své vnitřní, ale i vnější prostředí. Jak bylo uvedeno v první kapitole (1.1.), na podnik 

působí faktory z těchto prostředí (okolí).  

 

Obr. č. 1: Prostředí podniku 

 

 

Zdroj: Marketing. Vnitřní mikroprostředí [online obrázek]. marketing.topsid.com © 2008 [citováno 2015-05-10]. 

Dostupné z: http://marketing.topsid.com/index.php?war=chovani_organizace&unit=vnitrni_mikroprostredi. 

 

Následující analýzy jsou nejen důležité z pohledu sestavení podnikatelského plánu, 

kde ukazují podnikateli, ale i investorům stav (současný i budoucí), ale slouží i jako možné 

ukazatele pro další plánování a strategie budoucího způsobu řízení daného podniku. Účelem 

strategií je vytvořit zlepšení či pouze zachování konkurenčního postavení podniku. Zvolená 

strategie by měla především neutralizovat hrozby vnějšího prostředí a poukázat na využití 

budoucích příležitostí prostřednictvím silných stránek podniku (Koráb, Mihalisko, 2005, s. 

30; Veber, 2009b, s. 533). 

Uvedené typy analýz nejsou konečným výčtem. Ale z pohledu této bakalářské práce a 

tedy v kontextu praktické části jsou dostačujícími ukazateli. 

 

3.1. SWOT analýza   

 

SWOT analýza patří mezi nejvýznamnější a současně mezi nejznámější nástroje pro 

zjištění pozice organizace (Cimbálníková, 2009, s. 57).  

http://marketing.topsid.com/index.php?war=chovani_organizace&unit=vnitrni_mikroprostredi
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SWOT analýza je založena na identifikaci faktorů, které se odrážení v následujícím 

výčtu:  

 Silné stránky firmy (strengths), 

 slabé stránky firmy (weaknesses), 

 příležitosti v okolí firmy (opportunities), 

 hrozby okolí (threats) (Veber, 2009b, s. 533). 

 

Obrázek č. 2: SWOT analýza (obecně) 

 

 

Zdroj: Střelec, J. SWOT analýza [online obrázek]. Vlastnícesta.cz, poradenský portál © červenec 2012 [citováno 

2015-05-10]. Dostupné z: http://www.vlastnicesta.cz/metody/swot-analyza. 

 

Charakteristiky jednotlivých faktorů se liší v závislosti na typu firmy. Budoucí 

strategické chování daného podniku se poté odvíjí z kombinace těchto vyjmenovaných 

faktorů (Veber, 2009b, s. 533-534). 

 

Silné a slabé stránky firmy jsou analyzovány ve finančním postavení podniku, 

výrobkové politice, v samotné organizaci firmy, napojení na infrastrukturu, image firmy a 

jejich produktů, výzkumu a vývoji a také v úrovni managementu (Srpková, 2007, s. 29). 

http://www.vlastnicesta.cz/metody/swot-analyza
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Hrozby okolí vycházejí z analýzy hrozeb, jak makro, tak i mikro okolí firmy. Možné 

hrozby se mohou nacházet ve vysoké diferenciaci v odvětví, státní regulaci, velkém počtu 

konkurujících firem, pomalém růstu odvětví, hrozbě vstupu nového výrobce, ale také 

v samotném know-how, které se v odvětví používá (Veber, 2009b, s. 533-534, Srpková, 2007, 

s. 29, Peterka, 2007, s. 48). 

Příležitosti okolí neutralizují hrozby. Vyplývají z charakteru okolí a mohou být 

růstového či rozvojového typu (Veber, 2009b, s. 533-534). Podnik je sám o sobě nemůže 

ovlivnit, ale může přizpůsobit své chování a reagovat určitým způsobem, který vyplývá právě 

z dané identifikace příležitostí (ale i hrozeb) (Peterka, 2007, s. 48).  

Podle Vebera (2009b, s. 534) lze bez ohledu na typ firmy či její organizační úroveň 

prostřednictvím  SWOT analýzy definovat podnikatelskou jednotku: 

 Ideální (velké příležitosti a malá ohrožení); 

 Spekulativní (velké příležitosti a velká ohrožení); 

 Vyzrálou (malé příležitosti a malá ohrožení); 

 Znepokojující (malé příležitosti a velká ohrožení). 

 

Podle analyzovaných kombinací vnitřních a vnějších stránek firmy, lze volit i různé 

typy strategií. Lze např. volit z těchto zjednodušených přístupů: 

 S – O → využití silných stránek a velkých příležitostí z okolí; 

 W – O → eliminace slabých stránek prostřednictvím příležitostí z okolí; 

 S – T → využití silných stránek k eliminaci hrozeb; 

 W – T → vyřešení znepokojivého stavu i s rizikem likvidace části organizace 

(Veber, 2009b, s. 534). 

 

3.2. SLEPT analýza 

 

V literatuře se lze také setkat s pojem PEST analýza. SLEP (PEST) analýza slouží 

k identifikaci a zkoumání externích faktorů, které ovlivňují (nebo budou ovlivňovat) podnik. 

Tato analýza se věnuje oblasti: 

 Sociální, 

 Legislativní, 

 Ekonomické,  
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 Politické, 

 Technologické (Peterka, 2007, s. 48-49). 

 

Sociální či společenská oblast je zaměřena na hodnocení společensko-politický 

systém a samotné klima ve společnosti, hodnoty a postoje lidí ve vztahu k oblasti podnikání 

daného podniku. Oblast je také zaměřena na zjišťování poznatků v kontextu životního stylu, 

životní úrovně a jejich změn, především v cílové skupině. Důležitou roli hrají i ukazatele jako 

demografické faktory (věk, náboženství). 

Legislativní (právní oblast) je věnována zákonům. Ty je třeba rovněž analyzovat, 

protože přímo ovlivňují další strategie podniku. Koncepci podnikatelského plánu na tomto 

místě přímo ovlivňují: 

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání; 

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

 

Ale také nepřímo (pouze v konkrétních oblastech): 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů;  

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; 

 aj. 

 

Ekonomická oblast zahrnuje faktory jako míru inflace, situaci na kapitálovém trhu, 

fiskální politiku v rámci daňového zatížení podniků a jednotlivců, ale také faktor jako 

hospodářskou politiku vlády (tedy např. regulace, podpory podnikání i ochranu investic) 

(Keřkovský, Vykypěl, 2006, dle Hanzelková, Keřkovský, Odehnalová, Vykypěl, 2009, s. 96-

105). 

Politická oblast nesporně souvisí s celkovou politikou země (v kontextu této práce 

tedy Českou republiku). Na tomto místě lze uvést konkrétní příklady. Změní-li se vládnoucí 

celek z pravicové na levicovou a opačně, lze identifikovat změny v přístupu k reklamě, 

odstranění bariér pro podnikání, lze také očekávat změny v celkovém rozvoji, ale i podpoře 

podniků ze strany státu. 
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Technologická oblast je zásadní oblastí pro celou strategickou koncepci. Mezi 

faktory této oblasti patří současné trendy v rozvoji např. internetu, digitalizace TV a také 

trendy v rozvoji mobilních sítí (Hanzelková, Keřkovský, Odehnalová, Vykypěl, 2009, s. 106-

109). 

 

3.3. Porterův model konkurenčních sil 

 

Jak vyplývá ze samotného názvu, tato analýza je zaměřena na zkoumání konkurentů 

daného podniku. Zahrnuje jednak konkurenty stávající, ale i potenciální. (Peterka, 2007, s. 49-

50). Tento model se tedy skládá z identifikace: 

 Vyjednávací síly zákazníků (bargaining power of buyers); 

 Vyjednávací sílu dodavatelů (bargaining power of suppliers). 

 Hrozby vstupu nových konkurentů (treat of entry). 

 Hrozby substitutů (treat of substitutes). 

 Rivality firem působících na daném trhu (competitive rivalry within industry) 

(Hanzelková, Keřkovský, Odehnalová, Vykypěl, 2009, s. 109). 

 

Obrázek č. 3: Porterův model konkurenčního prostředí 

 

 

Zdroj: Střelec, J. Porterův model konkurenčních sil [online obrázek]. Vlastnícesta.cz, poradenský portál © duben 

2012 [citováno 2015-05-12]. Dostupné z: http://www.vlastnicesta.cz/metody/porteruv-model-konkurencnich-sil-

1. 

 

http://www.vlastnicesta.cz/metody/porteruv-model-konkurencnich-sil-1
http://www.vlastnicesta.cz/metody/porteruv-model-konkurencnich-sil-1
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„Na výstupu Porterovy analýzy by měly být identifikovány nejen potenciální hrozby 

(např. rostoucí hrozba vstupu nových konkurentů), ale i příležitosti, jejichž využitím by mohlo 

být působení zjištěných hrozeb na firmu eliminováno.“ (Keřkovský, Vykypěl, 2006, s. 56). 

 

3.4. Finanční analýza 

 

Podle Vebera (2009b, s. 543) představuje finanční analýza zdroj důležitých informací, 

které slouží k posouzení finančního zdraví firmy. Finanční analýza se týká hodnocení 

minulého i současného hospodaření organizaci a poukazuje na její pozitiva či nedostatky. 

Hodnocení se také týká předpokládaného, tedy budoucího ekonomického vývoje (Brabec, 

2011, s. 14). V neposlední řadě slouží také jako ekonomické zdůvodnění připravovaných 

projektů. Tedy v kontextu této bakalářské práce i předloženého podnikatelské záměru rozvoje 

firmy. Data pro finanční analýzu jsou získávaná z účetnictví (rozvaha a výkaz zisku a zráty) a 

na jejich základě jsou vypracované tzv. ukazatele, které jsou vyjádřeny v jednotkách času, 

příslušné měny, ale i v procentech (Veber, 2009b, s. 543). Sůvová (2000, dle Brabec, 2011, s. 

14) mimo získávání informací z účetnictví, dodává také možnost získání cenných dat 

z dalších informačních zdrojů uvnitř i vně podniku. Tyto zdroje mohou být finanční, ale i 

nefinanční.  

Smysl finanční analýzy je určení rozdílu mezi příjmy a výdaji. Její smysl se také 

odráží ve zjištění, co změny v rozdílech způsobuje (Vlček a kol., 2003, s. 196). 

 

3.4.1. Typologie nejčastějších ukazatelů v rámci finanční analýzy 

 

1. Vertikální analýza – je zaměřena na analýzu rozvahy či výkazu zisku a ztrát. 

Prostřednictvím této analýzy lze sledovat vývojové trendy ve struktuře jednotlivých 

položek, ale také jejich podílové zastoupení (většinou v procentech) (Veber, 2009b, s. 

544- 546). Tato analýza tedy poskytuje komplexní zhodnocení finanční situace a 

nabízí i pohled na další vývoj podniku (Sůvová, 2000, dle Brabec, 2011, s. 16). 

Vertikální analýzou lze tedy určit: 

 Podíl jednotlivých majetkových složek na celkových aktivech; 

 Podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech; 
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 Podíl jednotlivých položek výsledovky na tržbách (Schollerová, 2012, s. 

166). 

 

2. Horizontální analýza – porovnává položky výkazů v čase. Tento vývoj se následně 

porovnává s vývojem v oboru nebo s konkurenty (Veber, 2009b, s. 544- 546). I tato 

analýza se může zaměřit na odhad budoucího vývoje (analýza ex  ante) (Sůvová, 2000, 

dle Brabec, 2011, s. 16).  

Tento typ analýzy lze tedy provádět dvěma způsoby, které sledují: 

 růst hodnoty položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, kdy je 

poměřována hodnota v období n k hodnotě v období minulém (n-1) (tzv. 

podílová analýza); 

 růst hodnoty položky rozvahy či výkazu zisku a ztráty, kdy je sledován 

rozdíl položky v období n a n-1 (tzv. podílová analýza) (Schollerová, 2012, 

s. 166). 

 

U těchto dvou analýz je vhodné doplnění o rozbor bilančních pravidel, tedy o: 

- Zlaté bilanční pravidlo (při porovnání dlouhodobého majetku a dlouhodobých zdrojů 

je ideální jejich vyrovnanost); 

- Pravidlo vyrovnání rizika (vlastních zdrojů by mělo být víc než cizích); 

- Pari pravidlo (vlastního kapitálu by mělo být méně než dlouhodobého majetku) 

(Schollerová, 2012, s. 166). 

 

3. Poměrové ukazatele – se zaměřují na porovnávání dvou položek účetních výkazů a 

následně charakterizují jejich vzájemný vztah. Na tomto místě lze uvést 5 základních 

skupin: 

 

 Ukazatele rentability – poměřují zisk např. s vlastním kapitálem nebo s tržbami. Tyto 

ukazatelé vyhodnocují úspěšnost dosahování cílů organizace (Veber, 2009b, s. 544- 

547, Schollerová, 2012, s. 175-176) 

 

Rentabilita aktiv (ROA) = EBIT (zisk podniku + daň + nákladové úroky) 

                                         Aktiva 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = Čistý zisk___ 

                                   Vlastní kapitál  

 

Rentabilita tržeb (ROS) = __________EAT (čistý zisk)________ 

               Tržby z prodeje výrobků a služeb, zboží 

 

 

 Ukazatele likvidity – nebo-li ukazatele platební schopnosti a solventnosti. Jde o 

vyjádření schopnosti měnit aktiva na peněžní prostředky pro krytí závazků (Veber, 

2009b, s. 544- 547, Schollerová, 2012, s. 175-178). 

 

Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky
1
 

 

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky
2
  

 

Okamžitá likvidita = finanční majetek/krátkodobé závazky
3
 

 

 Ukazatele aktiv – měří elektivnost podnikatelské činnosti a také schopnost využívání 

majetku. Lze se setkat se dvěma typy, které jednak informují o počtu obratů a jednak o 

době obratů. Ukazatele počtu obratu sdělují, kolikrát převyšují roční tržby hodnotu 

položky, na kterou jsou ukazatele zaměřeny. Ukazateli doby pak lze určit průměrnou 

dobu trvání jednoho obratu (Veber, 2009b, s. 544- 547, Schollerová, 2012, s. 178-

181). 

 

Obrat aktiv = tržby/aktiva 

 

Obrat zásob = tržby/zásoby 

 

Doba obratu zásob = zásoby___ 

                                  (tržby/360
4
) 

                                                 
1
 Doporučené hodnoty jsou 1,8 – 2,5) (Schollerová, 2012, s. 177). 

2
 Doporučená hodnota je v intervalu 1 – 1,5 (Schollerová, 2012, s. 177). 

3
 Doporučená hodnota je 0,2 – 0,5 (Schollerová, 2012, s. 177). 
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Doba splatnosti pohledávek = pohledávky 

                                                (tržby/360) 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků = krátkodobé závazky 

                                                                          (tržby/360) 

 

 Ukazatele zadluženosti – jsou vhodné pro posuzování z dlouhodobého hlediska. 

Ukazují riziko, které se objevuje v dané struktuře vlastních a cizích zdrojů, ale také 

ukazují jak je podnik schopen znásobit své zisky za použití cizího kapitálu (Veber, 

2009b, s. 544- 547, Schollerová, 2012, s. 181 – 182). 

 

Celková zadluženost = celková dluhy/celková aktiva 

 

 Ukazatele kapitálového trhu – slouží zejména pro burzovní obchody (např. výnosy u 

akcií atd.) (Veber, 2009b, s. 544- 547). 

 

4. Pyramidový rozklad – je založen na rozkladu vrcholového ukazatele. Z toho 

rozkladu je poté možné určit způsoby, jak ovlivnit zmíněný vrcholový ukazatel 

(Veber, 2009b, s. 544- 546). 

 

V rámci finanční analýzy je také nutné brát zřetel na uživatele či objekt, pro který je 

analýza sestavovaná. Tedy i za jakým účelem. Je možné tedy upravit užité metody a 

jednotlivé etapy provedení, dle specifických požadavků (Sůvová, 2000, dle Brabec, 2011, s. 

16). 

                                                                                                                                                         
4
 360 = ekonomický rok a jeho počet dní (Schollerová, 2012, s. 179). 
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4. Plánování  

 

„Plánování je rozhodovací proces zahrnující stanovení organizačních cílů a výběr 

vhodných prostředků a způsobu pro jejich dosažení ve stanoveném čase a v požadované 

úrovni.“ (Cimbálníková, 2009, s. 49) 

Plánování lze pojmout jako aktivitu, která je zaměřena na budoucí vývoj podniku. 

Tato aktivita určuje, čeho a jak má být dosaženo. Každá aktivita, která vychází z procesu 

plánování má stanovený svůj cíl, tedy konečný stav, ke kterému aktivita směřuje. Plánování 

lze také definovat jako cestu s jasně stanoveným harmonogramem (Veber, 2009a, s. 100). 

Součástí následující kapitoly jsou 3 oblasti plánování. Jedná se o plán marketingový, 

finanční plán s investičním a v neposlední řadě i organizační plán. Všechny tyto plány jsou 

řešeny obecným postupem pro tvorbu plánu, který se odráží v těchto krocích: 

 konkrétní uvedení záměru v dané oblasti plánování; 

 získání informací a informačních zdrojů pro samotnou koncepci plánu; 

 vypracování návrhu; 

 otevření možností pro změny v plánování v souladu s nastalou budoucí situací 

(Veber, 2009a, s. 106). 

 

Jednotlivé souhrny aktivit či opatření jsou i nedílnou součástí podnikatelského plánu 

v praktické části této bakalářské práce. Jejich existence je řízena v rámci stanovení cílů dle 

obecného přístupu tzv. SMART, tedy cíle pro praktickou část plánování jsou voleny tak, aby 

byly: 

 specifické (specific), 

 měřitelné (measurable), 

 přijatelné (agreed), 

 realistické (realistic), 

 sledovatelné (trackable) (Veber, 2009a, s. 108, Cimbálníková, 2009, s. 60). 
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4.1. Marketingový plán 

 

Základem pro úspěch každého podniku je samotné uplatnění výrobku či služby na 

trhu. Dostatečně účinný a promyšlený marketing je prostředkem tohoto uplatnění. Nedílnou 

součástí marketingového systému podniku je marketingový plán. Veškeré kroky, které jsou 

uskutečňovány na základě marketingového plánu, jsou tvořeny s přihlédnutím na vnější a 

vnitřní prostředí podniku. Lze tedy říci, že tvorba samotného marketingového plánu začíná 

analýzou prostředí. Marketingový plán ovlivňuje marketingové rozhodnutí podniku a slouží 

také k získávání informací od zákazníků (Koráb, Mihalisko, 2005, s. 33-34, Abrams, 2003, s. 

133).  

Marketingový plán lze dle Korába a Mihaliska (2005, s. 39 – 40) popsat skrze oblasti, 

které obsahuje: 

 Vnější marketingové faktory – zahrnují zákazníka, trh, konkurenci a 

makroprostředí. Tato oblast tedy určuje, kdo je zákazníkem, definuje a 

popisuje trh a jeho strukturu. Popisuje také konkurenci a její postavení na trhu 

a vzhledem k zákazníkovi. V neposlední řadě také definuje sociální, 

ekonomické, technologické i politické faktory, které hrají důležitou roli 

v dalším vývoji podniku. Lze tedy říci, že tato oblast marketingového plánu se 

zaměřuje na možnosti využívání pozitivních faktorů (příležitostí) a potlačování 

hrozeb.  

 Vnitřní marketingové faktory – jsou především motivy, marketingová 

koncepce, zahrnující úsudek, zkušenosti, znalosti a komunikaci. Marketingové 

zdroje a také konkurenční výhody.  

 Marketingové cíle – jsou závislé na zeměpisném trhu a také na ambicích 

rozšiřování podniku. 

 Marketingové metody – lze pojmout jako nástroje, které jsou k dispozici při 

tvorbě marketingového plánu, ale i při jeho samotné realizaci. Na tomto místě 

je třeba zmínit nejdůležitější nástroj, kterým je marketingový mix.  

 

4.1.1. 4P marketingového mixu 

Marketingový systém obsahuje 4 hlavní veličiny, které se navzájem ovlivňují a 

zaujímají různá postavení. Jsou jimi produkt nebo služba (product), cena (price), distribuce 
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(place) a propagace (promotion). Tyto čtyři komponenty se liší v závislosti např. na typu 

podniku a trhu (Koráb, Mihalisko, 2005, s. 40-42). 

Produkt (služba) je to, co je nabízeno podnikem na trhu. Tuto komponentu lze 

charakterizovat skrze jádro, vlastnosti a možnosti rozšíření. Jádro je ve své podstatě 

samotným přínosem pro zákazníka. Vlastnostmi jsou vzhled produktu (nebo co služba dělá), 

název, kvalita, ale i design a obal (u hmotných produktů). Rozšíření lze pojmout jako 

nadstandard, jde především o záruky a servis (Koráb, Mihalisko, 2005, s. 40-42, Abrams, 

2003, s. 64). 

Cena produktu či služby vychází ze složitého procesu rozhodování. Výši ceny 

ovlivňuje nejen kvalita daného produktu (služby), ale také samotné náklady (Koráb, 

Mihalisko, 2005, s. 42).  

Distribuce zahrnuje způsob cesty produktu (služby) k zákazníkovi. Volba distribuční 

cesty je dlouhodobým plánem. Distribuční cesty lze rozdělit na přímé a nepřímé. Přímá cesta 

je v podstatě založena na dodávce produktu (služby) od výrobce přímo zákazníkovi. Nejsou 

zde zahrnuti žádní jiní zprostředkovatelé. Nepřímá cesta na druhé straně využívá, alespoň 

jednoho zprostředkovatele (Švarcarová, 2002, s. 114). 

Propagace je jistou formou mezi podnikem a zákazníkem. Je určena k zvýšení 

prodeje daného produktu či služby. Propagace se skládá z podpory prodeje, reklamy, 

prodejního personálu, public relation (vztahy s veřejností) a přímého marketingu (Švarcarová, 

2002, s. 112-113). 

 

4.2. Finanční a investiční plán 

 

Pro financování podniku a jeho tedy zamýšleného podnikatelského plánu lze využít 

dva různé druhy zdrojů finančních prostředků. Může jít o zdroje vnitřní a vnější. Vnitřním 

zdrojem podniku je především zisk (po zdanění, který není použit na výplatu podílů a zůstává 

tedy pro potřeby podniku), ale za zdroje financování lze také označit i prostředky, které jsou 

získány prodejem nevyužitých aktiv nebo příjmy z neodbytných pohledávek. Vnější zdroje 

financování podniku jsou tedy ty, které podnik získává z externího prostředí. Tyto zdroje jsou 

vklady vlastníků, emise obligací, dlouhodobé a střednědobé úvěry, krátkodobé úvěry, jiné 

druhy financování jako leasing, rizikový kapitál a také dotace. (Koráb, Mihalisko, 2005, s. 

195). 
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Z pohledu této bakalářské práce je nejdůležitější věnovat pozornost v rámci vnějších 

zdrojů práce bankovním úvěrům a zmíněné dotaci. V rámci podnikatelského záměru je 

společnost, které je věnovaný podnikatelský plán v praktické části, existující firmou, která pro 

svůj rozvoj chce využít vnějších finančních zdrojů.  

 

4.2.1. Vnější zdroje financování 

Vnější zdroje umožňují rozsáhlejší i rychlejší tvorbu podnikového kapitálu. 

Bankovní úvěry jako nejčastější zdroj externího financování jsou poskytovány 

komerčními bankami. Každý úvěr vyžaduje garanci či záruku jeho plnění. Touto zárukou 

může být obchodní majetek podniku, ale i osobní majetek vlastníků firmy. 

Dotace lze také označit jako nenávratné zdroje financování. Je to nástroj státu či 

územního celku na podporu svých záměrů. Dotace lze rozdělit na přímé a nepřímé.  

 

Přímé dotace jsou: 

 cenové příplatky, které se podílejí na zvýšení tržeb podniku; 

 exportní prémie, vyrovnávající vývozcům rozdíl mezi cenou na světových 

trzích a cenou na tuzemském trhu; 

 investiční dotace, které podporují aktivitu investorů (stanovují se v %ˇz 

nákladů investice nebo také absolutní částkou) 

 další přímé dotace s jasně vymezeným účelem jejich použití.  

 

Nepřímé dotace jsou zaměřeny na snížení výdajů podniku a jejich formy jsou daňové 

úlevy, bezúročné půjčky a půjčky se sníženou úrokovou sazbou, státní záruka úvěru a také 

bezplatné poradenství.  (Koráb, Mihalisko, 2005, s. 196-210). 

 

Finanční plán lze uvést do podoby plánovaného výkazu zisku a ztrát, plánované 

rozvahy a také plánovaného peněžního toku (Veber, 2009b, s. 571). 

Výkaz zisku a ztrát neboli výkaz cash flow „poskytuje pravdivý obraz o solventnosti 

firmy – o schopnosti disponovat potřebnou finanční hotovostí a splácet včas své závazky. 

Základní funkcí cash flow je vyjádřit všechny změny ve finanční situaci podniku, zjistit 

zdroje tvorby peněžních prostředků a jejich využití za dané období ve všech základních 

oblastech činnosti podniku (Vlček a kol., 2007, s. 196). 
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Investiční plán je určen pro investiční činnost. „Investiční činnost je proces pořízení, 

modernizace, nástavby, přístavby hmotného, nehmotného a finančního dlouhodobého 

majetku.“ (Sekaninová, 2013, s. 75). Investicí lze poté označit určité finanční prostředky, 

které jsou užité na investiční činnost (Sekaninová, 2013, s. 75).  

 

4.3. Organizační plán 

 

Organizační plán vychází ze složitého procesu organizování. Podnik jako komplex 

mnoha komponent a procesů, má své určité cíle, tyto cíle se odrážejí i v samotném procesu 

organizování (Cimbálníková, 2009, s. 65-71). 

Proces organizování dle Urbana (2004, dle Cimbálníkové, 2009, s. 65-66) obsahuje 

identifikaci činností potřebných pro dosažení stanovených cílů; sestavení strukturálních 

útvarů, přiřazení manažera ke skupině, zabezpečení komunikace a koordinace skupin. 

Organizační plán stručně popisuje, jak je podnikání strukturováno, jaké jsou vnitřní 

zdroje (personál) a jaké zdroje bude třeba doplnit. Součástí tohoto plánu by mělo být 

přehledné schéma základní organizační struktury. Organizační plán je dokladem efektivního 

organizování podniku (Peterka, 2007, s. 104). To, jak je organizační plán sestaven, závisí na 

mnoha proměnných. Tyto proměnné jsou např. samotná organizační kultura, účel a cíle, 

technologie, úkoly, ale i vnější prostředí a zákazníci (viz např. Coleův diagram) 

(Cimbálníková, 2009, s. 75-76). 

 

Obrázek č. 4: Coleův diagram 

 

Zdroj: vlastní úprava dle Cimbálníková, L. (2009). Základy managementu. Základní manažerské činnosti + 25 

manažerských technik.  3. Vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN: 978-80-244-2352-4. 
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Praktická část 

 

Předkládaná praktická část této bakalářské práce je zaměřena na společnost Marston-

CZ s.r.o. Nejprve analyzuje současnou situaci dané firmy za využití analýz, které byly 

zmíněné v teoretické části práce. Při zhodnocení analýz a definování problému společnosti, je 

představen návrh podnikatelského plánu, který přináší efektivní řešení situace, tedy rozvoj 

společnosti. Konkrétně je tomuto návrhu daná podoba rozšíření stavebního centra za 

současného očekávání zvýšení zisku podniku. 

 

5. Analýza současné situace firmy 

 

5.1. Popis firmy 

 

Název podniku: Marston – CZ s.r.o. 

 

Sídlo: Brno, Hvězdárenská 860/2 PSČ: 616 00 

Provozovna: Brno - Černovice, Vinohradská 1114/76 PSČ: 618 00 

Datum založení: 4. 10. 2000 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

Jména společníků: Mgr. Jiří Marek, Ing. Aleš Marek 

 

Předmět činnosti společnosti: Kovářství, zpracování kamene, zprostředkovatelská činnost, 

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. 

 

Popis podniku: Společnost Marston – CZ s.r.o. se ve své činnosti dělí na dvě hlavní divize.  

 

Divize I. 

Tato divize je zaměřena na výrobu strojů a zámečnictví. Konkrétně se jedná o výrobu 

strojů, strojních zařízením částí strojů a technologických zařízení (lisy, dopravníky, filtry, 

míchadla atd.). Dále se zaměřuje na kompletaci investičních celků (od samotného návrhu 
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projektu až po montáž a komplementaci díla), Výrobu ocelových konstrukcí, zámečnických 

prvků a kovovýrobu 

 

Divize II.   

Druhá divize se zaměřuje na restaurování památek a uměleckých děl, opravy 

havarijních stavů památek. Konkrétně pak na restaurátorské průzkumy, přemisťování a 

stěhování památek, pozlacování, architektonické objekty a stavby, kašny, kamenné a litinové 

kříže, kovové prvky, schody, sochařské realizace, sochy a památníky a také krby. 

 

Tato firma disponuje rozsáhlými pracovními prostory a moderním technologickým 

vybavením nezbytným pro profesionální řešení svěřených projektů. Jsou držiteli certifikátu 

dle ČSN EN ISO 3834-2 a Velkého průkazu způsobilosti dle ČSN 732 601. V rámci druhé 

divize je třeba zmínit, že má zázemí 3. sochařské generace a praxi v oboru restaurování od 

roku 1992. 

Společnost mimo jiné spolupracuje s uměleckým sochařem Jiřím Markem, který získal 

mnoho ocenění v rámci výtvarného umění a sochařských prací (Marston-CZ, 2011). 

 

5.2. SWOT analýza 

 

Předmětem následující SWOT analýzy je zjištění slabých a silných stránek společnosti 

a také vyhledání a identifikování hrozeb a příležitostí plynoucích z okolí. 

 

Tabulka č. 1: SWOT analýza firmy Marston-CZ s.r.o. 

Silné stránky (strengths) Slabé stránky (weaknesses) 

Certifikáty a ocenění  Široká škála metod 

čištění 

Vzdělání pracovníků Nízké povědomí o 

firmě 

Moderní technologie Široká škála úprav Talent pracovníků  

Moderní vybavení Kompletní návrhy a 

realizace 

  

Kompletní servis Kompletní renovace   

Široké pole působnosti Osobní přístup k 

zákazníkům 
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Příležitosti (opportunities) Hrozby (threats) 

Slabá konkurence v 

oboru 

Rozšíření klientely Ekonomická krize Výkyvy v poptávce 

Partnerství se 

zahraničními firmami 

Zvýšení obratu 

prostřednictvím stálé 

klientely 

Nástup konkurenta ze 

zahraničí  

 

Partnerství se státními 

subjekty 

   

Partnerství se 

soukromými subjekty 

   

Veřejný zájem o 

zachování památek 

   

Zdroj: Vlastní zpracování SWOT analýzy 

 

5.3. SLEPT analýza  

 

SLEPT analýza (analýza vnějšího prostředí) v kontextu této práce a tedy firmy 

Marston - CZ s.r.o. byla uskutečněna pro oblast politickou, ekonomickou, sociální, 

legislativní a technologickou. 

 

Polická oblast a faktory 

V rámci politické oblasti a z ní plynoucích faktorů, který by mohly ovlivnit postavení 

firmy či samotnou realizaci dalších jejich plánů nejsou známy žádné, které by ohrožovaly její 

existenci. Česká republika patří mezi země, kde je parlamentní demokracie (Czregion, 2015). 

Je členem Evropské unie (od 1. 5. 2004). S tímto faktem lze spojit pozitivní informace o 

finančních prostředcích, které směřují z Evropské unie (ale i v opačném směru) (Europa, 

2015a). Mimo čerpání rozpočtu z Evropské unie pro financování projektů v regionech, jako 

např. modernizace infrastruktury, Česká republika věnuje tento rozpočet i do odvětví 

energetiky, inovacím a technologickým projektům (Europa, 2014). V tomto kontextu lze 

hovořit také o možnostech čerpání dotací, kdy žádost o finanční prostředky mohou podat malé 

podniky, nevládní organizace, mladí lidé, výzkumní pracovníci i zemědělci a zemědělské 

podniky (Europa, 2015b). 
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Ekonomická oblast a faktory 

Česká republika vykazuje stabilní a prosperující ekonomiku. Jejím základem je 

průmysl (strojírenský, elektrotechnický, chemický, potravinářský a hutnický). Hrubý domácí 

produkt dosahuje výše vyspělých zemí světa (Czregion, 2015). 

 

Graf č. 1: Vývoj HDP meziročně v % (Česká republika) 

 

 

Zdroj: Kurzy.cz. Makroekonomika:HDP  [online graf]. Kurzy.cz © 2008 [citováno 2015-05-10]. Dostupné 

z:http://www. makroekonomika/hdp/kurzy.cz/ 

 

Stav nezaměstnanosti v České republice dosahuje 6,7 %. V březnu tohoto roku 

zaznamenal Úřad práce České republiky 525 315 uchazečů o zaměstnání. Podíl 

nezaměstnaných klesl na 7,2 % (únor 2015 – 7,5 %, březen 2014 – 8,3 %). Oproti loňskému 

roku vzrostl téměř dvojnásobně počet volných pracovních míst. Na tomto místě je třeba 

zmínit, že situaci na trhu ovlivňují především sezónní práce v oblasti stavebnictví a 

zemědělství (Kurzy.cz, 2015a). 

Podnikání v ČR republice, je podporováno ze strany státu nejrůznějšími způsoby. Tyty 

podpory nesou podobu tzv. akčních plánů a programů. V kontextu této práce lze vyjmenovat 

následující: 

 Akční plán podpory malých a středních podnikatelů na rok 2015; 

 Program Záruka 2015 – 2023 (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2005). 
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Podnikání v oblasti stavebnictví má z hlediska budoucnosti velmi dobré postavení, 

avšak je otázkou, jak se bude vyvíjet v kontextu svého podílu na celkové zaměstnanosti 

populace. Na celkové zaměstnanosti se podílí asi 9 %. Předpokladem je i stále se snižující 

počet pracovníků v tomto odvětví. Stavebnictví jako takové má nedostatek kvalitních 

řemeslníků, což je dáno i snižujícím se zájmem o učňovské obory (Národní vzdělávací fond, 

2015). Průměrná měsíční hrubá mzda zaměstnanců v tomto odvětví se pohybuje okolo 29 000 

Kč (Kurzy.cz, 2015b) 

 

Graf č. 2: Míra nezaměstnanosti v % (Česká republika) 

 

 

Zdroj: Kurzy.cz. Makroekonomik:Nezaměstnanost [online graf]. Kurzy.cz © 2008 [citováno 2015-05-10]. 

Dostupné z: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/ 

 

Dále je třeba zmínit, že „stavební produkce v březnu 2015 vzrostla meziročně reálně 

o 8,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 5,1 % stavebních povolení méně a jejich 

orientační hodnota vzrostla o 19,6 %.“ (Kurzy.cz, 2015b) 

  

Sociální oblast a faktory 

V České republice žije 10 538 275 obyvatel. Na Jihomoravský kraj z tohoto počtu 

připadá 637 300 obyvatel. Dle Českého statistického úřadu (2015) na Jihomoravský kraj 

připadá více jak 3 tisíce obyvatel bez vzdělání (starší 15 let), vyučených obyvatel 3,5 tisíce, 

s maturitou přes 200 tisíc a s vysokoškolským vzděláním téměř 100 tisíc obyvatel.  
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Zmíněné snižující se množství řemeslníků je důležitým faktorem i v rámci analýzy 

sociální oblasti. Tento fakt by mohl ovlivnit i možné nábory pracovních sil ve zmíněném 

odvětví. 

 

Legislativní oblast a faktory 

Mimo zákony z teoretické části (kapitola 3.2) je nutné zmínit i další zákony upravující 

oblast podnikání v oboru staveb, výroby strojů, zámečnictví a restaurování.  

 Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání; 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon); 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

Technologická oblast a faktory 

Společnost v současné době drží krok s technologickým pokrokem v dané oblasti 

podnikání. Využívá nejmodernějších technologií a strojů. Nevlastní však vlastní laboratoře 

pro výzkum a vývoj nových technologií v oblasti výroby strojů, strojních zařízení atd.  

 

5.4. Porterův model konkurenčních sil 

 

Koncept Porterova modelu konkurenčních sil byl nastaven pro identifikaci 

vyjednávací síly zákazníků, dodavatelů, Hrozby vstupu nových konkurentů, substitutů a 

rivality firem působících na daném trhu. 

 

Vyjednávací síla zákazníků (bargaining power of buyers) 

Společnost Marston-CZ s.r.o. má široké pole zákazníků. Jednat na tuzemském trhu, ale 

i na zahraničním. Za velké partnery lze považovat především státní subjekty, které vlastní 

architektonické objekty a stavbu, kašny, ale i sochy a památníky. Na tomto místě se pouze 

obávat zadání stálých zakázek jinému smluvnímu partnerovi. 
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Vyjednávací síla dodavatelů (bargaining power of suppliers) 

Mezi dodavatele patří partneři z České republiky, ale i ze zahraničí. Jde především o 

dodavatele komponent ů k výrobě strojů a zařízení a také dodavatele stavebních materiálů a 

materiálů pro restaurování uměleckých děl. Na tomto místě lze smluvní dodavatele vybírat dle 

jejich cenové politiky.  

 

Hrozba vstupu nových konkurentů (treat of entry) 

Na tomto místě lze hovořit o dvou možných hrozbách ze strany nových konkurentů. 

Jednak je to konkurence na poli stavebních prací a restaurování, a na straně druhé poté pole 

výroby strojů a zámečnictví.  

Pro činnost v rámci stavebních prací a zámečnictví je pro vstup na trh nutné 

živnostenské oprávnění, téměř milionový základní kapitál (pro nákup či pronájem vybavení, 

strojů, prostorů, materiálů). 

Činnost v oblasti restaurování vyžaduje také živnostenské oprávnění, které je 

podmíněno i patřičným vzděláním pro tento obor. Samotné restaurování (týká-li se kulturních 

památek) vyžaduje i povolení od Ministerstva kultury (BusinessInfo, 2014). 

Možnosti firmy (potencionálních konkurentů) jsou tedy podmíněny nejen patřičným 

vzděláním, praxí, ale i nutným kapitálem.  

 

Hrozba substitutů (treat of substitutes) 

Na tomto místě nelze uvažovat o substitutech jako konkrétních produktech, protože se 

firma zaměřuje i na poskytování služeb. Služby, které firma poskytuje, se odvíjejí od samotné 

činnosti restaurátora či sochaře. Lze ovšem použít při stejné činnosti náhradní materiály (v 

rámci konkurence) v nižších cenových relacích. Poté je však nutné uvažovat na úrovni 

srovnání kvality samotných výsledků práce. V rámci odvětví výroby strojů či zámečnictví, lze 

opět uvažovat o substitutech při výrobě, avšak také s přihlédnutím na kvalitu výsledku.  

Jedinečnost a svou autenticitu si nesou sochařská díla z dílny zmiňovaného sochaře a 

umělce Jiřího Marka. V podobě sochařských prací a děl, jde o vysoce autorská díla, která 

nemohou mít na trhu možnost výskytu substitutů. 

 

Rivalita firem působících na daném trhu (competitive rivalry within industry) 

Konkrétní konkurenci firmy Marston- CZ s.r.o. je nutné opět zmínit na jejich dvou 

polích působnosti.  
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V oblasti výroby strojů a zámečnictví, lze zmínit následující firmy na území 

Jihomoravského kraje: 

 Pressal Group s.r.o. – Brno (vibrolisy); 

 Signun s.r.o. – Hustopeče (ocelové konstrukce); 

 Kovovýroba Marek a syn s.r.o. – Rosice (kovovýroba a svařování); 

 Nejez stavebně zámečnické práce s.r.o. – Branýškov (stavebně zámečnické 

práce); 

 Amako s.r.o. – Strachotín (zámečnická výroba); 

 Abev s.r.o. – Brno – Medlánky (kovovýroba a zámečnictví); 

 Kovovýroba Košut – Horní Heršpice (soustružnické a frézařské práce); 

 BKJ Metal, s.r.o. – Blansko (stavební zámečnicví); 

 GerFen.cz s.r.o. – Kelčany (zámečnické a kovářské práce) 

 Montreko, s.r.o. – Brno – Řečkovice (zámečnické práce a ocelové konstrukce); 

 ByaS, s.r.o. – Bohuslavice (ocelové konstrukce, zámečnické práce); 

 Kovářství – zámečnictví Jan Hubáček – Lednice (zámečnické práce);  

 

V oblasti staveb a restaurování se vyskytují v Jihomoravském kraji tito konkurenti:  

 Kulturní obnova památek s.r.o. – Světlá (údržba a oprava historických staveb a 

památek); 

 Omnia projekt s.r.o. – Brno – Přízřenice (projektové práce a rekonstrukce 

památek) 

 Štuk Helma s.r.o. – Brno – Veveří (rekonstrukce včetně památek); 

 Imago s.r.o. – Brno – Řečkovi (obnova kulturních památek) 

 I. Vyškovská stavební společnost s.r.o. (oprava kulturních památek a 

sakrálních staveb). 

 

Je-li na firmu Marston-CZ s.r.o. pohlíženo jako na celek, kdy firma poskytuje služby a 

výrobky dle svých dvou divizí, nemá konkurenci. Tedy v Jihomoravském kraji nelze najít 

firmu, která by pojímala současně tolik činností jako zmiňovaná firma. Avšak pouze v rámci 

kovovýroby a zámečnictví lze považovat jako největšího konkurenta Abev s.r.o. – Brno – 

Medlánky (kovovýroba a zámečnictví). Firma je v nejbližším dosahu Marston-CZ s.r.o. a 

zaměřuje se na stejnou činnost v rámci divize I.  



                                                               

32 

 

V oblasti divize II. tedy v rámci restaurování je již menší okruh konkurentů. Za 

největšího lze považovat firmu Štuk Helma s.r.o. – Brno – Veveří. Tato firma mé ve svém 

portfoliu  velké množství významných restaurátorských prací (např. Kostel sv. Petra a Pavla v 

Brně, budovu Mahenovy knihovny v Brně aj.) (Stuck-helma, 2006). 

 

5.6. Finanční analýza – vybrané ukazatele finanční analýzy 

 

Finanční analýza na tomto místě slouží pro posouzení finanční situace společnosti 

Marston- CZ s.r.o. Při této analýze bylo využito účetních uzávěrek za posledních 2 roky. Tedy 

účetní uzávěrky za rok 2012 a 2013.  

 

Horizontální analýza  

Tato analýza je provedena porovnáním závěrečných rozvah z let 2012 – 2013. 

Zachycuje změny ukazatelů v čase.  

 

Tabulka č. 2: Horizontální analýza (částky uvedeny v celých tisících) 

   Horizontální analýza 

 31.12.2012 31.12.2013 změna změna_v_% 

Aktiva_Celkem 27 008 25 322 -1 686 -6,2 

Dlouhodobý 

majetek 

13 112 14 082 +970 7,4 

Oběžná aktiva 13 896 11 240 -2656 -19,1 

Pasiva_Celkem 25 532 22 257 -3275 -12,8 

Vlastní kapitál 9 605 10 538 +933 9,7 

Cizí zdroje 15 927 11 719 -4208 -26,4 

Zdroj: Vlastní zpracování tabulky 

 

V porovnání těchto dvou let lze zpozorovat celkový pokles na straně aktiv i pasiv. Současně 

je však zvýšený podíl dlouhodobého majetku a tedy i vlastního kapitálu. Lze také hovořit o 

snížení využívání cizích zdrojů.  
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Ukazatel rentability 

Rentabilita vlastního kapitálu (dle rozvahy a výkazu zisku a ztrát 31.12.2012):  

ROE=1 009 000/9 605 000 

ROE=0,11 (x 100) = 11  

Hodnota ukazuje průměrnou rentabilitu vlastního kapitálu v porovnání s průměrem rentability 

kapitálu v oboru stavebnictví
5
. 

 

Ukazatele likvidity 

Běžná likvidita (dle rozvahy a výkazu zisku a ztrát 31.12.2012) 

Běžná likvidita=13 760 000/9523 000 

Běžná likvidita=1,44 

Tento ukazatel je pod doporučenou hodnotou (min. 1,8). Podnik je schopen hradit krátkodobé 

závazky z oběžných aktiv, ale při větším poklesu tohoto koeficientu by již musel sáhnout do 

dlouhodobých zdrojů. 

 

Ukazatele aktiv 

Obrat celkových aktiv (dle rozvahy a výkazu zisku a ztrát 31.12.2012) 

Obrat=33 380 000/27 008 000 

Obrat=1,2 

Za časový úsek jednoho účetního období, byl počet obrátek celkových aktiv stanoven na 1,2
6
, 

což je doporučená hodnota u tohoto ukazatele. 

 

Ukazatele zadluženosti 

Celková zadluženost (dle rozvahy a výkazu zisku a ztrát 31.12.2012) 

Zadluženost=15 927 000/27 008 000 

Zadluženost=0,59 

Výsledná hodnota mírně překračuje hodnotu, kdy lze hovořit o tom, že podnik využívá více 

cizích zdrojů než vlastních
7
. 

                                                 
5
 Viz např. tabulka z příkladu podnikové praxe: ROE a ROA pro průmysl, stavebnictví a služby v roce 

2010 (Knápková, Pavelko, Šteker, 2013, s. 101) . Zde je ukazatel uveden v hodnotě 12,5 %. 

6
 Výsledek se pohybuje v doporučených hodnotách, viz také http://www.podnikatel.cz/clanky/zdrava-

firmy-si-maa34e-podnikatel-vyaeta-it-sam/ 

7
 Ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 0,3 – 0,6, viz také http:// www.podnikatel.cz/clanky/zdrava-

firmy-si-maa34e-podnikatel-vyaeta-it-sam/ 
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Pro přehlednost byla vytvořena následující tabulka, která je věnovaná přehledu 

vybraných ukazatelů. 

 

Tabulka č. 3: Přehled vybraných ukazatelů  

Ukazatel Výsledná hodnota Výklad Stav 

Rentabilita vlastního kapitálu 11 Průměr v oboru 

(12,5) 

Vyhovuje 

Běžná likvidita 1,44 < 1,8 Nevyhovuje 

Obrat celkových aktiv 1,2 Ideální hodnota 1 Vyhovuje 

Celková zadluženost 0,59 Ideální hodnota 0,3 

– 0,6 

Vyhovuje 

Poměrové zhodnocení vybraných ukazatelů 

Vyhovující Nevyhovující 

3 1 

Zdroj: Vlastní zpracování tabulky 

 

5.8. Zhodnocení provedených analýz  

 

Na základě první analýzy (SWOT) bylo zjištěno převažující množství silných stránek 

a příležitostí pro podnik. Zvolenou strategií pro eliminaci hrozeb a slabých stránek je 

především zapracování na marketingovém plánu a oslovení nových zákazníků (i 

prostřednictvím rozšíření nabídky poskytované služby). Výkyvy v poptávce budou tedy moci 

být vykryty na základě nabídky nové. Hrozbu ze strany zahraniční konkurence lze eliminovat 

zdůrazněním české produkce a zmíněných certifikátů a ocenění, které dokazují kvalitu. 

SLEPT analýza na úrovni politické a legislativní utváří vhodné prostředí pro rozvoj 

firmy, dokonce i s možnou podporou ze strany státu. V rámci ekonomické oblasti je zjištěno 

dobré postavení samotného stavebnictví (vzhledem k jiným odvětvím) na trhu práci či v rámci 

podnikání. Zjištěný je pouze ubývající podíl na celkové zaměstnanosti v tomto oboru, 

zapříčiněný malým zájmem o učňovské obory. Tento fakt je i ohrožujícím v sociální oblasti, 
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kdy by mohly nastat komplikace při výběrovém řízení. V rámci technologické oblasti lze říci, 

že firma je po technologické stránce vyspělá, i když nemá své vlastní výzkumné pracoviště. 

V rámci analýzy konceptu Porterova modelu konkurenčních sil, lze hovořit o jisté 

výhodnosti na úrovni odběratelů. Firma má již svou klientelu, které bude moci být nabídnuto 

nových služeb. A současně má i tímto způsobem jistou konkurenční převahu, protože 

nevstupuje na trh jako nová firma.  

Finanční analýza byla provedena na základě rozvah loňských let a výkazu zisku a 

ztráty. Na základě analýz lze usuzovat, že podnik není ve finanční tísni, je prosperující a 

rentabilní. Dále lze z předchozích ukazatelů odvodit následující tvrzení: 

 Firma užívá do jisté míry větší množství cizích zdrojů než vlastního kapitálu, 

avšak současně je schopna platit včas všechny své závazky. 

 Je zjištěný pokles užívání prostředků z cizího kapitálu a současně tak zvýšený 

podíl ve využívání vlastního kapitálu. 

 Firma dosahuje doporučené hodnoty v obratech aktiv, tudíž podnik je schopen 

využívat svých veškerých aktiv. 

 

Podnik by mohl zvýšit své obraty rozšířením svého stavebního úseku, tedy rozšířením 

nabídky služeb v rámci stavebnictví. Tento rozvoj (či rozšíření) umožní pojmout větší 

množství zákazníků a konkurovat jiným firmám na tomto trhu. Již prosperující podnik se 

zavedeným jménem se nemusí obávat neuchycení na trhu z důvodu obav zákazníků 

z neznámého výrobce či poskytovatele služeb. Předpokladem by mohlo být 25 – 50 % zvýšení 

zisku.  
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6. Návrh řešení: Podnikatelský plán rozvoje společnosti 

 

6.1. Charakteristika projektu  

 

Na základě provedených analýz v předchozí kapitole, je navržený následující projekt, 

který se zaměřuje na rozšíření stavebního úseku. Tedy II. divize společnosti Marston-CZ 

s.r.o., zabývající se restaurováním a opravami uměleckých děl a památek, rozšíří předmět 

svého podnikání o: Stavební činnost (opravy a modernizace domů).  

 

6.2. Podnikatelský plán rozvoje společnosti Marston – CZ s.r.o. 

 

6.2.1. Souhrn 

 

Cílem podnikatelského plánu firmy Marston-CZ s.r.o. je rozšíření stávající divize (II.) 

staveb a restaurování, způsobem, který se odráží v následujících bodech: 

1. Získání státní podpory v podobě dotace, určené pro malé střední podniky. V rámci 

tzv. Programu úvěrových záruk.   

2. Získaní finančních prostředků formou úvěru od bankovní instituce (Fio banka). 

3. Získání finanční podpory z nabídky dotačních programů Jihomoravského kraje 

v rámci individuálních dotací. 

4. Nabídka služeb v oblasti stavebnictví v rámci cíleného programu tzv. Nová zelená 

úsporám. A podpora životního prostředí prostřednictvím tohoto programu. 

5. Nabídka nových pracovních míst v Jihomoravském kraji.  

 

Hlavním cílem tohoto plánu je tedy předložení reálných možností pro rozšíření 

zmíněné oblasti podnikání firmy Marston-CZ s.r.o., získání finanční podpory pro tento účel a 

v neposlední řadě i podpoření České republiky v rámci zvýšení zaměstnanosti a zkvalitnění 

životního prostředí. Projekt je mimo jiné zaměřený na samotné budoucí zákazníky, kterým by 
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nově provozovaná činnost měla poskytnout kompletní přestavby stávajících domů za účelem 

snížení jejich energetické nákladnosti. 

6.2.2. Analýza tržního prostředí v kontextu stavebních prací  

 

Analýza podniku a jeho okolí byla zpracovaná v předchozí kapitole (kapitola 5). 

Následující analýza se věnuje nově zvolené oblasti podnikání (rozšíření stávající oblasti) tedy 

analýze trhu v oblasti stavební činnosti – modernizace domů (v rámci energetických úprav). 

 

Riziko vstupu nových konkurentů 

Se vstupem nových konkurentů, je třeba počítat nejen v oblasti stavebnictví, ale i ve 

všech ostatních odvětvích. Zvolená oblast podnikání je však spojena s velkými počátečními 

náklady a požadavky na vzdělání a praxi v daném oboru. Z toho pohledu lze předchozí tvrzení 

považovat jako prostředek eliminace nadměrného počtu budoucích konkurentů. 

 

Současná konkurence 

Současná konkurence v oblasti stavebnictví na území Jihomoravského kraje čítá i 

stovky stavebních firem. Avšak za největšího konkurenta lze považovat následující firmy: 

 Stavby – Ing, Černá, s.r.o. – Brno – Řečkovice; 

 Stama- stavební forma- Brno; 

 PSV Palax, s.r.o. – Brno- Královo pole; 

 

Důvodem jejich konkurenční schopnosti je podnikatelská činnost zaměřující se na 

stejnou specifikaci, tedy i na revitalizaci historických domů a nabízejí také odborné 

dozorování staveb. 

 

Smluvní síla dodavatelů 

Současní dodavatelé firmy jsou schopni zabezpečit i materiálovou základnu pro 

rozšíření podnikání. Tedy dodávku zateplovacích systémů a produktového sortimentu. Díky 

již existujícímu partnerství, lze uvažovat i možných smluvních cenách. 

 

Smluvní síla odběratelů 

Nový projekt, tedy rozšíření stavební divize je zaměřen na majitele domů (i 

historických budov), kteří chtějí v programu Nová zelená úsporám, rekonstruovat svůj dům 
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do energeticky úsporné podoby. Majitele domů mohou v rámci zmíněného programu čerpat 

dotaci až ve výši 50% nákladů na renovaci (zateplení budovy). Firma s rozšířenou divizí nejen 

zabezpečuje veškeré stavební úpravy, ale nabízí majitelům i možnost poradenství v rámci 

zmíněné úspory. Pro majitele historických budov dále nabízí i možnost sjednání povolení pro 

zmíněné úpravy s poskytnutím kompletní dokumentace.  

 

Hrozba substitutů 

I na tomto místě a zvoleném typu podnikání je třeba počítat s hrozbou substitutů. Na 

trhu je celá řada nízkonákladových zateplovacích systému, ale opět je nutné uvažovat nad 

kvalitou a cenou. Firma Marston-CZ může nabídnout opět kvalitní práci s využitím 

nejkvalitnějšího sortimentu. 

 

6.2.3. Marketingový a obchodní plán  

 

Popis poskytovaných služeb  

Souhrn služeb koresponduje s cílem programu tzv. Nová zelená úsporám. Cílem 

tohoto programu je zlepšení stavu životního prostředí prostřednictvím snížení energetické 

náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností. 

Specifikace je pak určena na historické domy
8
. 

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů leze uskutečnit 

prostřednictvím nového tepelného obalu domu. Firma bude poskytovat přeměnu stávajících 

obalů domu prostřednictvím stavebních úprav. Zajistí také odborný technický dozor 

stavebníka pro tuto činnost (BusinessInfo, 2015) 

 

Umístění nově poskytované služby 

Umístění nově poskytované služby, zůstává na místě provozovny současných divizí, 

tedy: Vinohradská 1114/76, Brno- Černovice. 

Stávající prostory umožňují skladování potřebného materiálu, strojů i nářadí  nově 

poskytované služby.  

                                                 
8
 Tato specifikace je volena účelově. Firma má bohatou historii v rámci oprav a restaurování 

historických staveb, kdy je na tomto místě třeba zmínit i nutnost vyjednávání s památkáři. Jako zkušená firma 

v této oblasti může poskytnout jistý komfort budoucím zákazníkům (pozn. autora). 
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Technologická základna a vybavení  

Technologickou základu tvoří materiálové komponenty, zařízení, nástroje a také 

dopravování. Výběr technologického vybavení se zaměřuje na stavební práce v rámci 

zateplování, opravování fasád a dokončovací práce.  

 

- Nákladní vůz pro dopravu materiálů, 

- Transportní automobil pro přepravu pracovních čet, 

- Vysokozdvižný vozík (manipulace ve skladě), 

- Služební automobil určený pro projektového manažera, 

- Izolanty - izolační desky, minerální vlna, izolanty s nižší hmotností, 

- Materiální pro fasády – omítkoviny, barvy, produkty pro kompletní renovaci exteriérů, 

- Komponenty pro revitalizaci panelových i rodinných domů v rámci opravy a 

rekonstrukce balkonů (sanační a hydroizolační hmoty, doplňkový sortiment – profily a 

těsnící pásky), 

- Nástrojové vybavení – nože, pily, komponenty pro nátěrový sortiment, 

- Ostatní technické vybavení (oleje, ředidla, laky aj.) 

 

Marketingový mix 

Firma Marston-CZ s.r.o. se chce nejen dlouhodobě udržet na trhu a zvyšovat své 

zisky, ale i prostřednictvím následujícího marketingového mixu chce poskytnout kompletní 

servis i přijatelnou cenovou stabilitu. Dále chce oslovit nové zákazníky a propagovat nejen 

sama sebe, ale i zvyšovat ekologické smýšlení veřejnosti. 

 

Služba/produkt 

Nabízenou službou jsou kompletní stavební činnosti vedoucí ke snížení energetické 

náročnosti budov, prostřednictvím nového tepelného obalu. Jedná se pouze o zabezpečení 

vnějšího obalu rodinného domu či budovy (fasády a balkony) s kompletní dokumentací, 

konzultací a případným vyjednáváním s úřady (v rámci získání stavebního povolení, povolení 

památkářů aj.). Služba bude probíhat na základě tzv. Smlouvy o dílo. 
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Cena 

Cenová politika se na tomto místě odvíjí od pokrytí nákladů při zachování přijatelné 

cenové relace v rámci kvality poskytnuté služby. Při tvorbě cen bylo přihlédnuto i k cenám 

konkurence. 

Cena konečné služby – tedy rekonstrukce fasády se zateplovacími komponenty je 

určena na m². K této ceně je připočítaná práce řemeslníků. Konzultace a stanovené 

předběžného ceníku pro zákazníka je zdarma. 

- Zateplení kontaktní fasády minerální vatou: 1 m² = 1021 Kč, 

- Zateplení kontaktní fasády polystyrenem: 1 m² = 900 Kč, 

- Zateplení provětrané fasády: 1 m² = 1000 Kč, 

- Zateplení stěn dřevostaveb: 1 m² = 950 Kč. 

            Ceny jsou uvedeny včetně prací a materiálu (od zateplovacích komponent po konečný 

fasádní nátěr). Maximální navýšení je možné o 10% stanovené odhadní ceny. 

 

Distribuce 

Na tomto místě lze hovořit o přímém distribučním kanálu. Nabídka je určena přímo 

zákazníkovi bez zprostředkovatelů či dalších jiných třetích stran. Vždy je o servis poskytnutí 

poradenství v rámci úspory, zabezpečení stavby, provedení stavebních úprav a dodání 

dokumentace. Lhůta pro vyhotovení celé zakázky je 2 – 3 týdny, současně je nutné počítat i 

s další dobou pro provedení průzkumu a pro vyřízení nutných povolení. Jako cílový trh je 

zvolen Jihomoravský kraj (s možností rozšíření i do dalších regionů). 

 

Propagace 

Propagace slouží k oslovení budoucích zákazníků a možnostem zvýšení povědomí o 

stavebních úpravách, které vedou k ekologičtějšímu hospodaření. Firma chce veřejně 

propagovat program Nová Zelená úsporám i tímto způsobem zvýšit povědomí o životním 

prostředí, možnostech dotace a také o firmě samotné.  

Reklama bude probíhat v regionálním rozsahu na těchto úrovních: 

 tisková a rozhlasová reklama,  

 internetové reklamy,  

 zařazení do katalogů firem, 

 výstavy a veletrhy,  

 sezónní slevy (např. v zimním období). 
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6.2.4. Finanční plán  

 

Finanční plán pro tento projekt se skládá z vyčíslení nákladů na jeho realizaci, ale i 

výpočty odhadovaných tržeb pro následující rok podnikání. 

Finanční rozpočet je stanoven (po součtu všech nákladů) na 8 500 000 Kč. Následující 

finanční plán ukazuje rozvržení jednotlivých nákladů. Předpokládaný plán výnosů je 

odhadován s každoročním navýšením až o 25% stávajících výnosů.  

 

Zdroje financování: 

+ (Vlastní kapitál) Podnikatelé vloží investici ve výši 500 000 Kč. 

+ (Cizí kapitál) Požadovaný úvěr od bankovní instituce ve výši 8 000 000 Kč. 

+ Možnost schválení dotace na pokrytí až 60 % vstupních nákladů (pro nákup 

vybavení). 

 

Využití dotací a programů: 

+ Program úvěrových záruk pro malé a střední podniky: Tento program slouží 

k poskytování záruky za bankovní úvěry pro malé a střední podniky (BusinessInfo, 2015b).  

+ Druhou možnou variantou finanční podpory z rámce dotací je tzv. Individuální 

dotace Jihomoravského kraje 2015. Tyto dotace jsou přijímány celoročně či průběžně. Jsou 

určeny pro konkrétní žadatele, zejména pro projekty, které nejsou podporovány žádným 

z vyhlášených dotačních programů (Krajský úřad JMK, 2015). Na tomto místě je projekt pojat 

jako rozšíření stávající podnikání za účelem poskytnutí služeb v rámci projektu Nová zelená 

úsporám.  

 

Úvěr od bankovní instituce: 

Úvěr bude žádán u Fio Banky. Tato banka nabízí mnoho typů podnikatelský úvěrů. 

Vybraným typem je úvěr pro investiční financování. Tento typ úvěru umožňuje výhodné 

financování pořízení hmotného i nehmotného majetku dle tohoto podnikatelského záměru. 

Úroky z podnikatelských úvěrů jsou pro každý úvěr nastavovány individuálně kladným nebo 

záporným úrokovým navýšením k základní sazbě pro podnikatelské úvěry, která aktuálně činí 

5,9 % p.a. (Fio banbka, 2015). Ručení pro tento úvěr vychází ze zmíněného dotačního 

programu úvěrových záruk. 
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Výše zvažovaného úvěru činí: 8 000 000 Kč. Počet dní čerpání úvěru je nastaven na 

2920 dnů (8 let). Při očekávaném 100% výnosu této investice
9
 lze očekávat celkové náklady 

na úvěr ve výši: 8 595 200 Kč (celkové náklady se skládají z nákladů na přistavění úvěru a 

úroku z čerpané částky). Měsíční splátka toho úvěru činí: 88 305 Kč (ročně tedy 1 059 660 

Kč). 

Vyčíslení předpokládaných nákladů 

Předpokládaná náklady jsou spojeny pouze s rozšířením divize II. a nezahrnují 

současné aktivity společnosti.  

 

Tabulka č. 4: Investiční náklady v Kč/první rok podnikání 

Činnost Pořizovací cena 

Nákladní vůz 300 000 

Transportní vůz 250 000 

Vysokozdvižný vozík 200 000 

Služební automobil 50 000 

Marketingové náklady 50 000 

Úpravy skladové budovy 20 000 

CELKEM 870 000 

Zdroj: Vlastní zpracování tabulky 

 

Tabulka č. 5: Vybavení pro technickou a materiálovou základnu v Kč/rok  

Vybavení Pořizovací cena 

Izolanty 500 000 

Materiál pro fasády 500 000 

Komponenty pro revitalizaci 300 000 

Nástroje 150 000 

Ostatní technické vybavení 50 000 

Služební telefony 6 000 

Kancelářské potřeby 5 000 

CELKEM 1 511 000 

Zdroj: Vlastní zpracování tabulky 

 

                                                 
9
 Viz také kalkulačka Fio banky: http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/uvery/kalkulacka-margin?step=1 

 

http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/uvery/kalkulacka-margin?step=1
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Tabulka č. 6: Předpokládané mzdové náklady v Kč 

Pracovní pozice Hrubá měsíční mzda Sociální a zdravotní 

pojištění (34%) 

Jednatel společnosti (2x) 80 000 27 200 

Projektový manager 35 000 11 900 

Administrativní pracovnice 15 000  5 100 

Vedoucí provozovny 18 000 6 120 

Účetní 15 000 5 100 

Odborný asistent 20 000 6 800 

Stavby vedoucí 30 000 10 200 

Řemeslník (6x) 135 000 45 900 

Součet položek /MĚSÍC  348 000 118 320 

Předpokládané náhrady (10%) 34 800  

Součet položek/ROK 4 593 600 1 419 840 

Celkem včetně pojištění/ROK 6  013 440 

Prognóza předpokládaných nákladů pro následující roky 

2016 2017 2018 2019 - 2022 

4 008 960 6 013 440 6 013 440 6 614 784 

Zdroj: Vlastní zpracování tabulky 

 

Mzda výše uvedených pracovníků se bude skládat z pevné a pohyblivé složky. 

Pohyblivá složka obsahuje odměny za přesčasy, práci ve svátky a o víkendech a také 

příspěvky na stravování. Jednatelé, manažer, vedoucí i asistent navíc do této složky budou mít 

zahrnuty provize z uskutečněných a proplacených zakázek. 

Prognóza týkající se předpokládaných nákladů pro následující roky je vyčíslena pro 

rok 2016 s jasně viditelnými nižšími náklady, které zahrnují pouze vyplácení mezd za období 

8 měsíců (z důvodu zahájení činnosti až v jarním období). Pro následující dva roky je 

očekáváno udržení mezd na stejné úrovni, avšak od roku 2019 (na období dalších 3 let) je 

předpokladem až 10 % navýšení celkových mezd, tedy i navýšení nákladů. 
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Tabulka č. 7: Provozní náklady v Kč/rok 

Činnost Pořizovací cena 

Mzdové náklady 4 008 960  

Nákup zboží a surovin 1 511 000 

Spotřeba materiálu a energie 500 000 

Služby 20 000 

Ostatní provozní náklady 10 000 

CELKEM 6 049 960  

Prognóza provozních nákladů za jednotlivé roky 

Náklady 2016 2017 2018 2019 2020 

Mzdové 4 008 960 6 013 440 6 013 440 6 614 784 6 614 784 

Zboží/Suroviny 1 511 000 1 305 000 1 400 000  1 475 000 1 500 000 

Materiál/energie 500 000 450 000 502 000 510 000 515 000 

Služby 20 000 15 000 20 000 20 000 22 000 

Ostatní 10 000 10 000 12 000 14 000 16 000 

CELKEM 6 049 960 7 793 440 7 947 440 8 633 784 8 667 784 

Zdroj: Vlastní zpracování tabulky 

 

Celkové provozní náklady jsou vyčísleny pro první rok podnikání nižší než následující 

roky. Důvodem toho je jednoznačně nižší náročnost mzdových nákladů ve zmíněném roce. 

Následující rok 2017 předpokládá nižší náklady v rámci spotřeby materiálů či energie a 

současně předpokládá i nižší náklady při nákupu zboží a surovin. Důvody k tomu jsou 

jednoduché, firma uskuteční své první zakázky až po prvním čtvrtletí roku 2016 a tedy je 

možné zbylý materiál převést do dalšího roku. Současně nebude nutné nakupovat objemné 

množství zboží a suroviny. Položka zahrnující služby či jiné provozní náklady je navýšena 

s přihlédnutím na možné zvyšování cen služeb atd.  

 

Plán výnosů  

Je zaměřený pouze na rozšířenou divizi II. Bude- li předpokladem, že jedna zakázka, 

která bude čítat minimální zateplení a oprav pro 200 m² za cenu minimálně 200 000 Kč a 

současně těchto zakázek bude během jednoho měsíce uskutečněno minimálně 4
10

, je možné 

                                                 
10

 Na tomto místě je třeba počítat, že stavební práce lze provádět pouze na jaře, v létě a začátkem 

podzimu, tedy maximálně 8 měsíců v roce. 
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pročítat s následující pravděpodobností očekávaných tržeb. Další roky podnikatelské činnosti 

jsou počítány s postupným navýšením 25 % každý rok. 

Následující výkaz zisku a ztrát a rozvaha jsou opět tvořeny pouze pro rozšířenou divizi 

II. Počáteční rok 2016 je spojen s velkou mírou nákladů a minusovým hospodářským 

výsledkem, avšak v následujícím roce již nebude třeba vynaložit finanční prostředky do 

nákupu nového vybavení a lze počítat s kladným hospodářským výsledkem. 

 

Tabulka č. 8: Plánované tržby na období v Kč 

  Prognóza následujících let 

 2016 2017 2018 2019 - 2022 

Plánované 

měsíční tržby 
800 000 1 000 000 1 250 000 + 25 % / ROK 

Plánované 

roční tržby (8 

měsíců) 

6 400 000 8 000 000 10 000 000 + 25 % / ROK 

Zdroj: Vlastní zpracování tabulky 

 

Tabulka č. 9: Výkaz zisku a ztrát v Kč/ 1 rok podnikání  

Náklady 2016 Výnosy 2016 

Provozní 8 054 440 Provozní 6 400 000 

Spotřeba 

materiálu 

1 961 000 Tržby 6 400 000 

Spotřeba energie 50 000   

Náklady na 

zaměstnance 

4 008 960   

Ostatní náklady 30 000   

Finanční  1 599 305   

Úvěr 88 305   

Pořízení majetku 1 511 000   

Celkem 9 653 745 Celkem 6 400 000 

Hosp. výsledek - 3 253 745 

Zdroj: Vlastní zpracování tabulky 
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Tabulka č. 10: Výkaz zisku a ztrát v Kč (prognóza následujících 3 let)  

Náklady 2017 2018 2019 Výnosy 2017 2018 1019 

Provozní 
7 803 440 7 947 440 8 633 784 

Provoz

ní 
8 000 000 

10 000 

000 

12 500 

000 

Spotřeba 

materiálu 
1 655 000 1800 000 1 875 000 Tržby 8 000 000 

10 000 

000 

12 500 

000 

Spotřeba 

energie 
100 000 102 000 110 000     

Náklady na 

zaměstnance 
6 013 440 6 013 440 6 614 784     

Ostatní  35 000 32 000 34 000     

Finanční  88 305 88 305 88 305     

Úvěr 88 305 88 305 88 305     

Pořízení 

majetku 
0 0 0     

Celkem 
7 891 745 8 035 745 8 722 089 Celkem 8000000 10000000 

12 500 

000 

 2017 2018 2019 

Hospodářský 

výsledek 
108 255 1 964 255 3 777 911 

Zdroj: Vlastní zpracování tabulky 

 

Tabulka č. 11: Počáteční rozvaha 2016 

Aktiva  Pasiva  

Položka Cena/Kč Položka Cena v Kč 

Dlouhodobý hmotný 

majetek  

820 000 Zdroje financování 8 500 000 

Budovy 

 

20 000 Vlastní zdroje 500 000 

Stroje a vozidla 800 000 Účet podnikatele 500 000 

Pozemky 0 Cizí zdroje 8 000 000 

Oběžný majetek 7 680 000 Úvěr 8 000 000 

Drobný hmotný 

majetek 

1 511 000 Dodavatelé 0 

Bankovní účet 6 100 000   
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Pokladna 69 000   

Celkem 8 500 000 Celkem 8 500 000 

Zdroj: Vlastní zpracování tabulky 

 

Tabulka č. 12: Rozvahy následujících 3 let (prognóza) 

Aktiva 2017 2018 2019 Pasiva 2017 2018 2019 

Položka Cena/Kč Položka Cena v Kč 

Dlouhodobý 

hmotný 

majetek  

20 000 20 000 20 000 Zdroje 

financování 

7891745 8035745 8722089 

Budovy 

 

20 000 20 000 20 000 Vlastní zdroje 6980440 7065440 7737784 

Stroje a 

vozidla 

0  0  0 Základní 

kapitál 

3000 000 3000000 3000000 

    Kapitálové 

fondy 

3980440 4065440 4737784 

Pozemky 0 0 0 Cizí zdroje 911 305 970305 984305 

Oběžný 

majetek 

7871745 8015745 8702089 Úvěr 88 305 88 305 88 305 

Drobný 

hmotný 

majetek 

1305000 1400000 1475000 Závazky- 

Dodavatelé 

475000 534000 544000 

Bankovní účet 6000000 6100000 6500000 Krátkodobé 

závazky 

348 000 348 000 352 000 

Pohledávky-

Odběratelé 

500000 510000 700000     

Zásoby 66745 5745 27089     

Pokladna 50 000 50 000 50 000     

Celkem 7891745 8035745 8722089 Celkem 7891745 8035745 8722089 

Zdroj: Vlastní zpracování tabulky 

 

Tabulka č. 13: Přehledové vyčíslení aktiv a pasiv, prognóza hospodářských výsledků 

v Kč (7 let podnikání) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Aktiva 6400000 800000

0 

10000000 12500000 15625000 19531250 24414062 

Pasiva 9653745 789174 8035745 8722089 10902611 13628263 17035328 
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5 

HV* -3253745 108255 1964255 3777911 4722389 5902987 7378734 

Zdroj: Vlastní zpracování tabulky     *HV=Hospodářský výsledek 

 

Vyčíslení na straně aktiv, pasiv, ale i ročních hospodářských výsledků je tvořeno na 

základě odhadů. Pro aktiva i pasiva byl zvolen odhad navýšení o 25% ročně. Průměrné 

zvyšování hospodářského výsledků je o 589 569,857 Kč ročně.  

 

 

 

 

Hodnocení investic a prognóza 

 

Na tomto místě je třeba počítat s jistými rezervami v samotných výpočtech. Vyčíslení 

investic či nákladů jsou prováděny na základě odhadu. Pro celkové hodnocení efektivnosti 

investice je použita metoda čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta a také je 

určena doba návratnosti.  

 

Tabulka č. 14: Hodnocení investice 

Počáteční investice (Kč) 8 500 000 

Roční výnosy (Kč) -3253745 108255 1964255 3777911 4722389 5902987 7378734 

Diskontní sazba 10 % 

Počet let 7 

Současná hodnota (Kč) 11238426,394 

Čistá současná hodnota 

(Kč) 

2738426,394 

Index výnosnosti 1,322 

Slovní hodnocení  Investice je přijatelná 

Vnitřní výnosové procento 14,745 % 

Doba návratnosti 6,2 let 

Poměr průměrného výnosu 

ku investici (Kč) 

0,346 

Zdroj: Vlastní zpracování tabulky, výpočty provedeny dle virtuální kalkulačky: Jonáš, R. Strategické řízení: 

Hodnocení investic. [online]. Strateg.cz [cit. 30.5.2015 ]. Dostupné z: http:// 

www.strateg.cz/Hodnoceni_investic.html 



                                                               

49 

 

 

Čistá současná hodnota je rozdílem současné hodnoty výdajů a současné hodnoty 

budoucích příjmů, které plynou z projektu. Uvedená hodnota v tomto případě je větší než 

nula, což je pro hodnocení investice pozitivní a ukazuje na jistou požadovanou výnosnost. 

Vnitřní výnosové procento je vyšší než zvolená diskontní sazba, což hovoří o přijatelnosti 

projektu. Doba návratnosti ukazuje, za jak dlouho bude mít firma navrácenou investici. 6 let 

z pohledu celkového projektu je přijatelnou dobou. Zde lze tvrdit, že pokud by projekt 

dosahoval nižšího počtu let v rámci návratnosti investice, byl by tedy i více výnosnější. 

Předpokladem pro snížení doby návratnosti je i možnost využití schválené dotace na pokrytí 

nákladů ve výši až 60%. To by znamenalo i snížení doby návratnosti, zvýšení čisté současné 

hodnoty i zvýšení hodnot v rámci indexu výnosnosti či vnitřního výnosového procenta. 

Kritériem pro tzv. index výnosnosti (rentability) je požadovaná hodnota větší než 0. I tato 

podmínka pro přijatelnost projektu je splněna (Fotr, Souček, 2005, s. 68-83).  

Na základě výše uvedené tabulky a následujícího hodnocení lze říci, že projekt je 

ekonomicky přijatelný a únosný. 

S výhledem dalších 10-ti let lze očekávat navýšení zisku podniku až o 50% 

současných hodnot.  Firma Marston-CZ s.r.o. má již svou klientelu i na zahraničním trhu, lze 

tedy předpokládat spolupráci i s klienty z Německa, Rakouska a Slovenska.  

 

6.2.5. Organizační plán  

 

Personální zabezpečení (personální management) firmy je plánovaný dle následující 

struktury (obrázek níže). Podniková výhoda je již v daném personálním obsazení stávající 

firmy. Protože se již firma zabývá stavební činností, má již kvalitní pracovní sílu v podobě 

řemeslníků. Nutností pro chod rozšířené divize bude pouze nábor projektového managera se 

zkušenostmi v oblasti staveb a získávání dotací pro realizace stavebních úprav. Dále jeho 

asistenta a stavby vedoucího, bez jehož odborných kompetencí by nebylo možné zabezpečit 

kvalitu a průběh stavebních prací. Do řad řemeslníků přibude četa, čítající 3 řemeslníky. 

Nábor pro tyto pozice bude zabezpečen prostřednictvím Úřadu práce České republiky a 

inzercemi na webových stránkách společnosti a serverech, které jsou přímo věnované hledání 

pracovních sil (např. jobs.cz). 
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Obrázek č. 5: Organizační schéma společnosti Marston-CZ s.r.o. – rozšíření divize II. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování organizačního schéma 

 

1. Jednatelé společnosti (vedení) – Zajištění podniku ve vnitřní i vnější struktuře, 

tedy v daných záležitostech. Rozhodují o strategiích, řídí chod firmy a jednají 

s klienty (současnými i budoucími). Připadá za marketingové plánování zmínění v 

předchozí subkapitole (6.2.3.), a také za další články organizační struktury. 

2. Projektový manager – Je řídícím článkem. Má pod sebou Odborného asistenta a 

Stavby vedoucího. Rozhoduje o plánování projektů, cílech, vyhodnocuje výzkumy 

a sjednocuje práce do podoby podkladů pro získání dotací pro zájemce 

(zákazníky). Vyjednává s úřady a zajišťuje povolení pro stavební úpravy. 

3. Sekretariát společnosti – Zabezpečení administrativy a chodu provozovny. 

(Vedoucí sekretariátu, vedoucí provozovny a účetní). 

4. Odborný asistent – Asistent projektové manažera, ale i vedení společnosti. Denní 

povinnosti se odrážejí v zastupování a jednání s přiřazenými klienty. Zajištění 

kompletnosti administrativních podkladů projektů. 

5. Stavby vedoucí – Je odborně kompetentní pro vedení staveb a svou odborností 

zaručuje kvalitu a bezpečnost práce. Řídí pracovník pro řemeslníky z níže 

uvedených pracovních čet. 

6. Četa I. + 7. Četa II. – 3 + 3 řemeslníci. Mají odbornost pro stavební práce, praxe 

s úpravami staveb a zateplovací techniko (předpoklady pro vzdělání v tomto oboru 

praxe je střední odborné učiliště či střední odborná škola v oboru řemeslných prací 

a příbuzných oborů – např. kvalifikovaní dělníci stavebních děl). 
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Harmonogram 

 

Předpokládaným proces realizace tohoto projektu započne v průběhu měsíce června. 

Realizace je složena z těchto dílčích částí: Zpracování projektové dokumentace, výběr a 

nákup technického a technologického vybavení a materiálu, podání žádosti o úvěr a dotace, 

administrativní úkony s náborem nových pracovních sil a následné školení, vyskladnění 

prostor pro nově nakoupený materiál, marketingová kampaň. Jaro roku 2016 bude již 

obdobím prvním zakázek.  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Harmonogram realizace projektu 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování obrázku 
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6.3. Zhodnocení podnikatelského plánu 

 

Firma Marston-CZ s.r.o. prostřednictvím uskuteční projektu podnikatelského plánu 

rozvoje společnosti, může dosáhnout větší ziskovosti svého podnikání. Provedené analýzy 

vykazují jisté finanční zdraví, avšak na některých úrovních lze hovořit o mezních hodnotách. 

Tato mezní hodnota je zjištěna především v ukazateli běžné likvidity. Podnik je schopen 

hradit své krátkodobé závazky z oběžných aktiv, ale je zřejmé že bude muset využívat i 

dlouhodobých zdrojů. Podnikatelský záměr tedy nabízí navýšení zisku firmy a s tím spojené 

zvýšení koeficientu likvidity. V rámci hodnocení vložené investice do projektu, se ukázala 

jednoznačná přijatelnost projektu s dobou návratnosti cca 6 let. Pokud by firmě byla 

schválena dotace na pokrytí vstupních nákladů na podnikání, lze tuto dobu snížit za 

současného zvýšení zisku. Společnost vstupuje na trh jako firma s již  určitým postavením, a 

lze tedy hovořit o jisté konkurenční schopnosti. Rozšíření stávající stavební divize o celkové 

stavební práce v rámci energeticky úsporného programu je přínosné nejen pro firmu 

samotnou, ale i pro celkovou ekonomiku, společnost i životní prostředí. Podnikání v rámci 

zvyšování ekologie má v současné době nejen smysl, ale i budoucí prosperitu. Podnikatelský 

plán se jeví jako ekonomicky přijatelný a únosný.  



                                                               

53 

 

Závěr 

 

Předložená bakalářská práce pojednávala o koncepci a možnostech tvorby 

podnikatelského záměru. Cílem práce tedy bylo vytvoření podnikatelského záměru 

s navržením projektu pro rozšíření existující firmy Marston-CZ s.r.o. (Brno). 

Teoretická část seznámila s hlavními pojmy z oblasti podnikání, podnikatelského 

plánu a analyzování samotného podniku a jeho okolí.  

Praktická část poté využívala poznatků z části předchozí a analyzovala podnik jako 

takový. Na základě analýz šlo usuzovat, že podnik není ve finanční tísni, je do jisté míry 

prosperující a rentabilní. Existence možnosti rozšíření stávajícího stavebního úseku se jeví 

jako vhodný prostředek pro zvýšení zisku firmy, upevnění postavení na trhu a také přínos 

v rámci veřejného zájmu (o ekologii).  

Samotný podnikatelský plán rozvoje společnosti je zaměřen na možnosti získání 

podpory v rámci dotací a také formou úvěru od bankovní instituce. Prostřednictvím 

podnikatelského plánu se ukazují i možnosti přínosu pro samotnou Českou republiku 

(především pak Jihomoravský kraj). Tyto možnosti jsou v podpoře zvýšení zaměstnanosti 

(prostřednictvím nabídky nových pracovních míst) a také v podpoře celkové ekologie, 

prostřednictvím stavebních úprav stávajících domů, za současného snížení jejich energetické 

náročnosti. Nabízenou službou jsou tedy kompletní stavební činnosti vedoucí ke snížení 

energetické náročnosti budov, prostřednictvím nového tepelného obalu. Díky stávajícímu 

oboru podnikání firmy a zkušenostem v rámci práce s historickými objekty, má firma silné 

konkurenční postavení a tudíž lze hovořit o jisté realizovatelnosti projektu, jeho budoucí 

rentabilitě a tedy i návratnosti vložených investic. Firma prostřednictvím uskutečnění tohoto 

projektu může navýšit postupně své zisky o 25 – 50 %.  

Podnikatelský plán jako takový může posloužit firmě pro zhodnocení jejího celkového 

obrazu (i finančního zdraví), dále jako podklad při žádání o bankovní úvěr a v neposlední řadě 

i jako podklad při sjednávání možné dotace z programu České republiky.  
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