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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je návrhem rozvoje firmy Svovaltrend s.r.o., která se zabývá 

stavební činností, se specializací na renovaci objektů a staveb. Návrh reaguje na 

současnou ekonomickou situaci a také na mezery na trhu daného odvětvi. Tyto 

nepříznivé ekonomické podmínky se návrh snaží řešit ve třech možných variantách. 

Zvažovány jsou možnosti ukončení stávající činnosti v oboru stavebnictví, s využitím 

majetku firmy k pronájmu výrobních hal a jejich přestavbou na garáže, druhá možnost 

je postavení multifunkčního činžovního domu, který by se mohl buď pronajímat, nebo 

jednotlivé byty v něm prodávat a třetí možností je vytvoření internetového obchodu 

v podniku. 

 

ABSTRACT 

 The bachelor’s thesis is development draft of company Svovaltrend s.r.o., which 

is focused on civil engineering, especially on building renovation. Draft reacts on 

current economic situation and on civil engineering market gaps. The draft seeks to 

solve these unfavorable economic conditions with three possibilities. It is considered the 

possibility of ending the current activity in the construction industry, using company 

property to rent factory buildings and their conversion to the garage, the second option 

is the status of the multi apartment building, which could either lease or sold individual 

apartments and the third option is to create Internet shop in the company.  
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ÚVOD 

 Bakalářská práce se zabývá zlepšením situace společnosti Svovaltrend s.r.o. 

Jedná se o podnik na Bruntálsku působící v oboru stavebnictví. Což je i jeho největší 

slabinou. Ekonomická situace v městě Bruntál není nejlepší. Město se potýká 

s odchodem ekonomicky aktivní populace do větších měst a s rostoucí nezaměstnaností 

u zbytku ekonomicky aktivní populace. Provozovat za této situace stavební podnik je 

dosti problematické. Neboť kde nejsou zákazníci, jen těžko se prodávající uživí. 

 Nastává tedy i otázka jestli je vhodné vůbec pokračovat v oboru stavebnictví a 

nebylo by pro podnik lepší změnit obor působnosti. Stejnou otázku je potřeba si položit 

i při výběru lokality působnosti. Severní Morava sice nepatří k nejbohatším regionům 

České republiky, ale i zde je několik perspektivních měst.  

 Ve společnosti Svovaltrend s.r.o. jsem pracoval jak při své praxi, tak i při 

několika brigádách. Při těchto příležitostech jsem se seznámil se situací podniku a 

rozhodl jsem se zaměřit svou bakalářskou práci na nalezení možností pro zlepšení jeho 

ekonomické situace.  

CÍL PRÁCE  

Východiskem práce je zhodnocení stávající situace firmy a vyhodnocení 

potenciálu jejího dalšího rozvoje. V reakci na zjištěné poznatky je cílem bakalářské 

práce návrh plánu dalšího rozvoje firmy v podmínkách současného ekonomického 

vývoje. 

Dílčí cíle neboli prostředky k dosažení cíle jsou především analýzy trhu a také 

analýza současného stavu firmy. 
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1 Teoretická východiska práce 

Tato část práce obsahuje teoretické poznatky, které budou následně použity 

k zpracování dalších částí práce.  

1.1 Definice podnikání 

Výdělečná činnost, vykonávaná samostatně, soustavně, na vlastní účet a 

odpovědnost, živnostenským nebo obdobným způsobem a za účelem dosažení zisku. (1) 

Definice jednotlivých pojmů této definice: 

 Samostatnost – podnikatel nemá žádný vztah podřízenosti, v rámci vykonávané 

činnosti 

 Soustavnost – podnikatel provádí činnost pravidelně nebo opakovaně 

 Na vlastní účet a odpovědnost – podnikatel vstupuje do smluvních vztahů 

vlastním jménem a odpovídá za jejich dodržování celým svým majetkem 

 Účel dosažení zisku – důležité je mít úmysl zisk realizovat, jestli k jeho realizace 

ve výsledku dojde, není rozhodující (2) 

Nejdůležitějším motivem pro podnikání je snaha o dosažení zisku, který se 

realizuje jako přebytek výnosů nad náklady. Aby mohl podnikatel dosáhnout zisku, 

musí uspokojovat potřeby svých zákazníku svými výrobky a službami na trhu, což vede 

k tomu, že musí čelit riziku. Pro začátek každého podnikání je charakteristické, že na 

jeho počátku musí podnikatel do svého podniku vkládat kapitál, a to vlastní anebo cizí. 

(2) 
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1.2 Definice podnikatele 

Nový občanský zákoník definuje podnikatele takto: 

"Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele."(1; str. 50)  

Dále je pro účel ochrany spotřebitele definován podnikatel jako „osoba, která 

uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při 

samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na 

účet podnikatele.“(1; str. 50) 

Mezi další definice podnikatele podle občanského zákoníku je to „osoba zapsaná 

v obchodním rejstříku,“ (1; str. 50) nebo „osoba, která má k podnikání živnostenské 

nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.“ (1; str. 50) 

1.3 Definice podniku 

Podnik je elementární složkou hospodářství. Jedná se o instituci vytvořenou pro 

realizaci podnikatelské činnosti. Z pohledu funkčního a právního, je podnik samostatný 

subjekt, zakládaný za účelem realizace podnikatelského zisku. Podnik svoji činnost 

zaměřuje na uspokojování potřeb jiných osob a to výrobou statků nebo poskytováním 

služeb. (2) 

Podnik je tvořen souborem hmotných, nehmotných a osobních složek. Přičemž 

mezi hmotné složky podniku patří stavby, pozemky, stroje atd. Mezi nehmotné složky 

podniku jsou zařazeny práva, závazky atd. A osobní složky zahrnují zaměstnance a 

jejich znalosti a zkušenosti. (2) 

1.4 Typologie podniků 

„Podniky určitého typu mají stejné základní charakteristiky, jimiž se liší od 

podniků jiného typu. Toto třídění na typy nazýváme typologie.“(2; str. 13)  
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Podniky se podle svých základních charakteristik třídí do jednotlivých typů. 

Toto třídění nazýváme typologie. (2) 

Při třídění podniků můžeme použít celou řadu hledisek. Mezi nejdůležitější patří třídění: 

 Podle právní formy podnikání 

 Podle sektorů a hospodářských odvětví 

 Podle velikosti podniku 

 Podle typu výroby (2)  

1.4.1 Podle právní formy podnikání 

Význam tohoto hlediska je např. pro určení kapitálového rizika, možností 

financování, daňové zatížení atd. Podniky členíme na: 

 Podniky jednotlivce, kde majitel zde ručí za závazky podniku celým svým 

majetkem (2) 

 Osobní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost), u 

kterých není povinnost vytvářet základní kapitál a společníci se podílí na řízení 

společnosti a ručení za závazky 

o Veřejná obchodní společnost se zakládá společenskou smlouvou, 

základní kapitál je tvořen součtem vkladů všech společníků a společníci 

ručí za závazky své společnosti celým svým majetkem 

o Komanditní společnost vzniká společenskou smlouvou. Společníci se 

v ní dělí na dva typy – komanditisty a komplementáře.  

 Komanditisté ručí pouze do výše vkladu, ale nepodílí se na řízení 

společnosti.  

 Komplementáři ručí celým svým majetkem a podílí se na řízení 

(2) 

 Kapitálové společnosti (společnost s ručením omezeným, akciová společnost), 

musí vytvářet základní kapitál, společníci zde ručí do výše svého vkladu nebo 

neručí vůbec.  

o Společnost s ručením omezeným – základní kapitál ve výši 1 Kč se tvoří 

vklady společníků (1 společník minimálně 1 Kč). Společnost ručí za 
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závazky celým svým majetkem, přičemž společníci ručí do výše 

nesplaceného vkladu 

o Akciová společnost – základní kapitál ve výši 2 mil. Kč nebo 80 000 

EUR vzniká prodejem akcií. Společnost se zapisuje do obchodního 

rejstříku a ručí za své závazky celým svým obchodním majetkem, 

akcionáři neručí nijak. (2) 

 Družstva vytváří základní kapitál jako součet členských vkladů. Účelem 

zakládání družstev je podnikání nebo zabezpečování potřeb (majetkových, 

sociálních atd.) svých členů. Družstva vytváří minimálně 5 fyzických nebo 2 

právnické osoby. Za závazky družstvo ručí celým svým majetkem, členové 

neručí nijak. (2) 

 Státní podniky jsou ve vlastnictví státu a hospodaří se státním majetkem. Jeho 

zakladatelem je dle zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku stát, jehož jménem 

funkci zakladatele vykonává ministerstvo. Státní podnik ručí za své závazky 

celým svým obchodním majetkem. Neziskové státní podniky slouží 

k zajišťování státních zájmů (např. Státní lesy), zatímco ziskové státní podniky 

provozují podnikatelskou činnost (např. České dráhy). (2)  

1.4.2 Podle sektorů a hospodářských odvětví 

Národní hospodářství se dělí, podle určitých hledisek, na jednotlivé sektory. 

Hovoří se například o sektoru: 

 Veřejném 

 Soukromém 

 Smíšeném (2) 

Nebo o sektoru: 

 Primárním (prvovýroba – lov, rybolov, těžba surovin atd.) 

 Sekundárním (druhovýroba –průmysl)  

 Terciálním (Služby) (2) 

Tradičním členěním ekonomiky je členění do tří hlavních sektorů: 

 Sektor zemědělství 

 Sektor průmyslu 
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 Sektor služeb (2) 

„V České republice se hospodářská odvětví klasifikují podle Odvětvové 

klasifikace ekonomických činností (OKEČ), kde se zemědělství člení do tří odvětví, 

průmysl do sedmnácti odvětví a služby do devíti odvětví.“ (2; str. 15) 

1.4.3 Podle velikosti podniku 

Velikost podniku se určuje podle počtu zaměstnanců, velikosti obratu a velikosti 

kapitálu nebo zisku. V EU se používá následující členění: 

 Mikropodniky  

 Malé podniky 

 Střední podniky 

 Velké podniky (2) 

1.4.4 Podle typu výroby 

Toto členění se týká pouze podniků orientovaných na výrobu. Rozlišujeme tyto 

základní typy výroby: 

 Hromadná výroba – podnik vyrábí pouze jeden druh výrobku, tento druh 

výrobku se mění po delším časovém období 

 Sériová výroba – podnik vyrábí ve skupinách výrobků, které najednouprochází 

výrobním procesem 

 Kusová výroba – podnik vyrábí své výrobky pouze v malém množství, nebo 

dokonce i jednotlivě, většinou na zakázku. (2) 

1.5 Mikropodniky, malé a střední podniky 

Definici malých a středních podniků vymezuje zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře 

malého a středního podnikání, který přejímá definici malého a středního podnikání 

používanou v EU. (4) 

Mikropodniky jsou nejpočetnější skupinou na evropském trhu. Tvoří více jak 

91,8% všech podniků. Od ostatních podniků se liší silnou vazbou na osobu podnikatele 

nebo jedné rodiny, přičemž se může jednat i o osoby samostatně výdělečně činné. 

Zaměstnávají nejvýše 10 osob, což vede k tomu, že nemají dostatek zaměstnanců na 
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odborné činnosti, související s expanzí podnikání, získáváním informací o legislativních 

změnách apod. Proto jsou mikropodniky zaměřeny na lokální trhy a mají problémy 

s pronikáním do zahraničí. (4) 

Jejich obrat a aktiva, kterými disponují, jsou do 2 milionů EUR. Jejich slabou 

stránkou je nedostatek kapitálu, což způsobuje, že jsou neatraktivními klienty pro banky 

a tím i mají menší šanci sehnat úvěr. Mezi jejich další slabé stránky patří neschopnost 

vést cenovou válku s konkurencí a ztížený přístup k veřejným zakázkám, dotacím nebo 

novým technologiím. (4) 

Na rozdíl od ostatních podniků, mikropodniky vykazují největší růst na trhu, 

neboť velmi rychle vznikají i zanikají a dokáží se přizpůsobit podmínkám trhu. (4) 

Vzhledem k tomu, že mikropodniky nemají odbornou nebo finanční kapacitu 

působit na jiných trzích než na trzích lokální úrovně. Jejich zájem se proto zaměřuje na 

získávání a dostupnost informací, zjednodušení administrativy, finanční zátěže, 

především té daňové, srozumitelné přenášení informací o legislativních změnách apod. 

(4) 

Malé podniky zaměstnávají od 10 do 50 zaměstnanců a jejich obrat nebo aktiva 

dosahují maximálně 50 milionů EUR. Což už jim dává naději na lepší přístup 

k evropskému trhu. Malé podniky napomáhají k rychlejšímu rozvoji slabších regionů 

svou dobrou znalostí lokality, rozmanitostí a pružností. Fungují proti monopolizaci, 

posilují konkurenci. (4) 

Malé podniky se orientují spíše na lokální trhy, ale pomocí spolupráce mohou 

působit i na trzích jiných regionů. Zajímají se o dostupnost podpory finančních institucí 

a do větších iniciativ se zapojují ve spolupráci se silnějšími partnery. (4) 

Střední podniky mají velikost obratu do 50 milionů EUR a velikost aktiv do 43 

milionů EUR. Tento finanční základ jim dává možnost se aktivněji podílet na průzkumu 

trhu, orientovat se v nových technologiích a dává jim lepší vyjednávací pozici u bank. S 

50 až 250 zaměstnanci mohou mít týmy specialistů, kteří plánují strategie a mají 

zaběhnuté vztahy. Střední podniky jsou jak motivovány, tak i vlastní dostatek 

prostředků pro pronikání na nové trhy, z důvodu nalezení nových možných odbytišť. (4) 
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Mají přístup k veřejným zakázkám, dotacím i novým technologiím. Zajímají se o 

přístup k financím nebo jiné možnosti využití státní podpory. V těchto případech 

prosazují své zájmy sami nebo ve spolupráci. (4) 

Aby podnik ztratil nebo získal postavení malých a středních podniků musel by 

překročit dané limity ve dvou po sobě jdoucích účetních obdobích. (4) 

 

Tabulka 1 – Kategorie podniků, Zdroj: vlastní zpracování podle (4) 

Kategorie 

podniku 

Počet 

zaměstnanců 

Obrat (čistý za poslední účetní 

období) nebo bilanční suma 

(aktiva v rozvaze) 

Kritérium 

nezávislosti 

Střední 

podnik 
50-249 ≤ € 50 milionů ≤ € 43 milionů 

Minimálně 75% 

základního kapitálu a 

hlasovacích práv ve 

vlastnictví podniku, 

který splňuje kritéria 

malých a středních 

podniků 

Malý 

podnik 
10-49 ≤ € 10 milionů ≤ € 10 milionů 

Mikro 

podnik 
0-9 ≤ € 2 miliony ≤ € 2 miliony 

1.6 Analýzy 

1.6.1 SWOT analýza 

SWOT analýza patří mezi základní nástroje strategického managementu. Název 

SWOT je zkratka skládající se z počátečních písmen slov Strengths (silné stránky), 

Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). První dvě 

písmena S a W, tzn. silné a slabé stránky, se řadí k vnitřním faktorům nebo k tzv. interní 

analýze, neboť jsou tyto prvky definované vnitřními vlivy – lidským kapitálem, 

zkušenostmi, duševním vlastnictvím společnosti, ale také jejím vybavením a 

kapacitami. Zbylé dvě písmena O a T, tzn. příležitosti a hrozby jsou řazeny mezi vnější 

faktory neboli do tzv. externí analýzy. (5) 
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1.6.2 Porterova analýza 5 sil 

Tato analýza se zabývá řízením strategické změny a přípravy strategie firmy. 

Skládá se z následujících pěti sil: (6)  

První z Porterových sil je konkurenční rivalita. Během analyzování této síly 

budeme zjišťovat, jak velké jsou konkurenční tlaky, kolik nás bude stát reklama, jak 

moc budeme schopni rozvinout a využít naše konkurenční výhody, jakou má daný trh 

dynamiku a jestli vůbec budeme schopni s konkurencí držet krok. (6)  

Druhou Porterovou silou je hrozba vstupu nových konkurentů na trh. To je 

obzvláště důležité v nových a progresivně se rozvíjejících oborech. Součástí analýzy 

této síly by měly být i klasické mikroekonomické otázky jako jsou bariéry vstupu na trh, 

náklady spojené s případným ukončením podnikání nebo třeba infrastrukturní otázky. 

(6)  

Třetí Porterovou silou je hrozba vzniku substitutů. Substitutem se v tomto 

případě myslí cokoliv, co nějakým způsobem nahradí zákazníkovi službu nebo produkt, 

který nabízíme. (6)  

Během analýzy této síly bychom se měli zabývat věrností, kterou vykazují 

zákazníci značce nebo určitému typu produktu, jejich náchylností k hledání substitutů, 

spokojeností se současnou situací, jejich náklady při přechodu na substitut, atd. (6)  

Čtvrtou Porterovou silou je síla kupujících. A myslí se jí zejména vyjednávací 

síla kupujících o ceně, a to ať už ta přímá, kdy skutečně dojde ke kontaktu se 

zákazníkem, anebo ta nepřímá, kdy zákazník prostě může začít odebírat míň zboží nebo 

služeb, popřípadě může odejít jinam. Při analýze síly kupujících si musíme určit, 

nakolik je náš produkt unikátní, nakolik a v jakém množství jsou na trhu dostupné jeho 

substituty, nakolik jsou zákazníci informováni o konkurenčních nabídkách u nás ale i 

v zahraničí atd. (6) 

Pátou a poslední Porterovou silou je síla dodavatelů. Ta je v některých odvětvích 

nulová a v některých může být silou největší. Síla dodavatelů je tím vyšší, čím jsme na 

nich závislejší. (6) 
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1.6.3  PEST analýza 

PEST analýza je zkratka pro analýzu politických, ekonomických, sociálních a 

technologických faktorů. Tato analýza je nástroj strategického řízení, který má hodnotit 

vnější podmínky podniku. Využívá jí strategický management, který ji používá při 

rozhodování nad svými dlouhodobými strategickými záměry, nebo když plánuje 

realizovat nějaký velký projekt. Velkým projektem může být vstup na daný trh, 

vybudování továrny, vybudování rezidenčního projektu, zrušení zastoupení, atd. (7) 

Z PEST analýzy vznikly nejrůznějšími úpravami další varianty analýz. Tyto 

analýzy jsou pouhou marketingovou hříčkou, která rozděluje některé původní položky 

PEST analýzy na více oblastí. Proto se nyní setkáte se SLEPT analýzou, která navíc 

přidává písmeno L, které značí právní prostředí. Toto prostředí už je však v původní 

PEST analýze obsaženo pod politickým prostředím. V současnosti přibylo ještě 

písmeno E, které označuje životní prostředí a ze SLEPT analýzy udělalo PESTEL nebo 

též PESTLE analýzu. Také oblast životního prostředí však byla už zahrnuta v původní 

PEST analýze, a to opět pod písmenem P a svým způsobem i pod T neboli 

technologickými faktory. (7) 

Analýza politických faktorů se zabývá stabilitou politické scény, která má přímý 

vliv i na stabilitu legislativy (tj. omezení v podnikání nebo podmínky zaměstnávání 

nejrůznějších skupin občanů). Kromě stability je důležitý také obsah legislativy, a to jak 

ta současná, tak i ta budoucí. Sledují se tak všechny podstatné zákony a návrhy důležité 

pro oblast, kde firma působí. (7) 

Analýza ekonomických faktorů je důležitá pro odhad ceny pracovní síly i pro 

odhad cen produktů a služeb. V této části analýzy se sledují otázky daní a cel, stability 

měny, výše úrokových sazeb, otázky hospodářských cyklů na daném trhu, 

makroekonomických ukazatelů (zejména HDP), atd. Spadají sem také pobídky pro 

zahraniční investory nebo podpora exportu. (7) 

Analýza sociálních faktorů je důležitá pro prodej koncovým spotřebitelům. 

Zabývá se demografickými ukazateli, trendy životního stylu, etnickými a náboženskými 

otázkami, ale také oblastmi médií a jejich vlivu, vnímání reklamy, hlavními událostmi 

jako jsou veletrhy, významné konference apod. (7) 
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Analýza technologických faktorů se zabývá otázkami infrastruktury, stavem rozvoje a 

zaměřením průmyslu, stavem aplikované vědy a výzkumu apod. Částečně sem z oblasti 

politického prostředí spadá i oblast duševního vlastnictví, z čehož jsou důležité zejména 

patenty, užitné a průmyslové vzory. Také sem částečně spadá i oblast ekologie, a to 

například existence a možnost obchodovat s emisními povolenkami, či nutnost provádět 

různé ekologické studie apod. (7) 

1.7 Podnikatelský plán 

V podnikatelském plánu nalezneme popis smyslu existence firmy, dlouhodobý 

cíl a cestu k jeho dosažení. Objasňuje podnikatelský záměr a potřebnost finančních 

prostředků. Pomocí něj můžeme porovnat plány s realitou a zjistit kde se od sebe 

odlišují a proč tomu tak je. Podnikatelský plán nemá pevně danou strukturu a tak si jej 

mohou podnikatelé vytvářet podle svých představ. (10) 

Doporučené části podnikatelského plánu: (10) 

exekutivní sumář – stručně popisuje podnikatelský záměr, definuje cílové skupiny 

zákazníků na trhu, strategie a jejich implementace, hodnotí manažerské a jiné 

dovednosti, stanovuje existující a potřebné finanční prostředky (10) 

popis byznysu – charakterizuje obor podnikání v makroekonomickém prostředí a jeho 

specifika, důvody pro podnikání atd. (10) 

marketing – provádí výzkum trhu a analýzu dat např. potenciální zákazníci, velikost 

celkového trhu pro daný produkt či službu, velikost tržního podílu atd., analýzu 

konkurence, čímž se snaží zjistit, kdo jsou vaši konkurenti, jejich silné a slabé stránky, 

charakteristiku současných a budoucích dodavatelů a jejich zdrojů, a stanovuje 

marketingový plán, do kterého patří SWOT analýza, formulace výchozí strategie a jiné 

(10) 

místo podnikání – provádí zmapování místa podnikání, vzdálenost našich dodavatelů, 

popisuje situaci na trhu práce z hlediska potřeby pracovníků (10) 

finanční plán – sleduje tržby a jejich vývoj ve dvou po sobě následujících letech, určuje 

počáteční provozní prostředky, výdaje, cash flow, stanovuje předběžný výkaz výnosů a 
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nákladů, vytváří propočet základních poměrových ukazatelů, vypočítává bod zvratu a 

stanovuje plán financování (10) 

management – vyjmenovává klíčové pracovníky, předpokládá potřebu zaměstnanců, 

provádí hrubý propočet mzdových prostředků, popisuje organizační strukturu a 

postavení jednotlivých lidí v ní (10) 

kritická místa – určuje potenciální riziko nepříznivého vývoje na trhu dodavatelů, 

snaží se vymezit vliv konkurence, stanovit náklady vstupu na trhy EU a popisuje 

základní způsoby práce s jednotlivými druhy podnikatelských rizik (10) 

hlavní projekty podporující podnikatelský záměr – shromažďuje žádosti o dotace, 

popisuje stav a plán vývoje nových produktů a definuje plán změny (10) 

vlivy sociální odpovědnosti na firmu – patří mezi ně životní prostředí, což znamená, 

že musíme do svého plánu zahrnout kontrolu znečišťování, provádění recyklace a 

likvidaci odpadů. Dále sem patří změny v získávání energie, tzn. opatření k úspoře 

energií nebo určení alternativního zdroje energie. Popis produktu, jeho bezpečnost a 

požadované normy, které by měl splňovat. Je zde zahrnuta i péče o pracovníky, jako 

jsou základní sociální benefity pro zaměstnance. Patří sem i zapojení firmy do 

sociálních projektů lokální komunity, např. sponzoring lokálních sportovních týmů, 

dary vzdělávacím a kulturním institucím, účast na projektech ochrany ŽP atd. (10) 

základní časové etapy – sestavuje časový plán s nejdůležitějšími etapami jednotlivých 

aktivit (10) 

1.8 Projekt (Definice + Příprava a realizace) 

„Projekt je časově ohraničená a ucelená sada činností a procesů, jejímž cílem je 

zavedení, vytvoření nebo změna něčeho konkrétního.“(11) Projekt musí být řízen a 

můžeme ho charakterizovat podle určitých typických znaků: (11) 

Cíl - musíme si stanovit jasný cíl, výsledek či užitek, tedy něco, co má být realizováno, 

popřípadě vytvořeno či změněno (11) 

Čas - projekt je možné popsat jako v čase omezený sled činností, který se pohybuje 

obvykle v řádu měsíců (11) 
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Jedinečnost - jedná se o neopakovatelný, unikátní sled činností, který vyžaduje 

specifický způsob řízení - projektové řízení (Project-Based Management)“ (11) 

Definice projektu jak je uvedeno v normě ISO 10006: “Projekt je jedinečný proces 

sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, 

prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení 

daných časem, náklady a zdroji.” (11) 

1.9 Investice 

Podle makroekonomického pojetí jsou investice kapitálová aktiva tvořená statky, 

které neslouží k okamžité spotřebě, ale spotřebovávají se po delší časové období a 

zároveň slouží k výrobě jiných spotřebních nebo kapitálových statků. Rozlišujeme dva 

druhy investic a to: (2) 

 Hrubé investice = což je suma nových investičních statků a stávající investiční 

statky 

 Čisté investice = vypočítají se jako rozdíl hrubých investic a odpisů (2) 

Investice fungují jako zdroj dlouhodobého ekonomického růstu. Rozlišujeme tři 

skupiny investic: (2) 

 Investice hmotné, ty tvoří nebo rozšiřují výrobní kapacitu 

 Investice finanční, mezi které patří cenné papíry, obligace, akcie, poskytnuté 

půjčky,… 

 Investice nehmotné, jako jsou know how, výdaje na výzkum, výdaje na 

vzdělání,… (2) 

1.10 Výkaz zisku a ztrát  

Dává přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření. Můžeme jej sestavovat: 

 V druhové struktuře nákladů 

 V účelové struktuře nákladů (2) 

Položky výkazu jsou stanoveny v příloze 2) a 3) vyhlášky č. 500/2002 Sb. (2) 
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1.11 Rozvaha 

Rozvaha dává přehled o stavu a zůstatku jak aktiv, tak i pasiv vždy k určitému 

datu tzv. rozvahovému dni. Rozvaha nám poskytuje informace jak o stavu a složení 

majetku podniku, tak i o zdrojích ze kterých je tento majetek financován. Sestavuje se 

jako bilance ve tvaru „T“, jejíž levá strana se označuje „aktiva“, a obsahuje soupis 

majetku podniku, a pravá strana „pasiva“, jenž obsahuje soupis zdrojů, ze kterých je 

majetek podniku financován. Dále je možno rozvahu sestavit do vertikální formy, ve 

které jsou jednotlivé položky uspořádány do sloupce – přičemž nejdříve jsou vypsány 

aktiva a za nimi pasiva. Konstrukce rozvahy přehledně ukazuje co podnik vlastní, jeho 

finanční situaci, stupeň zadluženosti a likvidity atd. V rozvaze se vykazuje stav ke konci 

běžného účetního období tj. k rozvahovému dni a stav ke konci minulého účetního 

období. (2) 

1.12 Marketingový mix (Definice + použití) 

Marketingový mix, též nazývaný 4 P poprvé představil profesor Jerry McCarthy 

ve své knize Marketing v roce 1960. Tyto 4 P se dělí na čtyři podskupiny, které se 

mohou vzájemně prolínat. (8) 

Produkt (Product) – popisuje samostatný výrobek nebo službu, či může označovat 

sortiment, kvalitu, design či obal, které vedou spotřebitele ke koupi (8) 

Cena (Price) – konečná hodnota, za níž se produkt prodává včetně veškerých slev, akcí, 

náhrad, či možnosti koupení na úvěr. (8) 

Místo (Place) – uvádí kde a jak bude produkt prodáván včetně distribučních cest a 

dopravy. (8) 

Propagace (Promotion) – určuje, jak se zákazník o produktu dozví – jestli přímo, nebo 

přes reklamu. (8) 

Produkt, cena, distribuce a propagace nahlížejí na marketing z pohledu firmy. V 

současné době však tento pohled už ne zcela funguje a nahrazuje jej pohled očima 

zákazníka, tedy 4C. (9) 
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Ačkoliv se některé projekty striktně řídí všemi zásadami marketingového mixu, 

není u nich v současné době jistota, že uspějí. Důvodem přitom může být fakt, že 4 P se 

zaobírá spíše tím, jak prodat již vyrobené, než jak vyrobit žádané. Jenže současný 

marketing už se musí zabývat zákaznickou poptávkou. Zákazníci mají dobrou představu 

o tom, co chtějí i o tom, kolik to má stát. Úkolem současného marketingu se tak stává 

zjištění potřeb zákazníků a představení výrobků či služeb, které odpovídají co 

nejpřesněji jejich představám. Velkou roli hraje přizpůsobení se individuálním 

potřebám zákazníka. S těmito novými podmínkami pracuje koncept 4C, se kterým přišel 

poprvé v roce 1990 profesor Lauterborn. (9) 

Hlavním prvkem marketingového mixu 4 C je hodnota pro zákazníka, kterou s 

naším produktem získává. Právě zjišťování hodnoty pro zákazníka může mít velký vliv 

na vlastnosti výrobku nebo služby. Proto první C je Customer solution, v překladu 

potřeby zákazníka.(9)  

V současné době se stále více setkáváme s produkty, které od svých zákazníků 

vyžadují nemalou péči a často spojenou i s náklady. Ve firemní sféře se proto namísto 

ceny spíše uvažují celkové náklady vlastnictví. A z toho plyne druhé C a to Customer 

Cost neboli celkové náklady zákazníka. (9) 

Dalším C je potom Communication neboli komunikace. Zatímco koncept 4 P 

hovořil o propagaci či reklamě, koncept 4 C popisuje komunikaci, coby obousměrný 

proces budovaný mezi zákazníkem a dodavatelem. I když krátkodobě v některých 

oborech koncept jednosměrné, masivní reklamy a propagace funguje, dlouhodobě je 

komunikace se zákazníkem potřeba. Zákazník si je vědom toho, že on si může vybírat. 

Navíc přechod ke konkurenci je někdy velice snadný, neboť v řadě oborů existují přímé 

substituty. (9) 

Čtvrté C se jmenuje Convenience neboli komfort či pohodlí. Prodejní místo je 

posledním důležitým článkem marketingového mixu, který s nástupem internetu a 

přímého prodeje doznal mnoho změn. Neboť zákazníci nyní chtějí pohodlný přístup 

k požadovaným výrobkům a službám. (9) 
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2 Analytická část práce 

Kapitola Analytická část je rozdělena do dvou hlavních částí. První je věnována 

představení firmy, pro kterou je práce zpracovávána. Kromě základních údajů zde 

naleznete organizační strukturu a průběh zpracování zakázek v podniku. V druhé části 

je podnik podroben analýzám, které mají zjistit jeho postavení na trhu a identifikovat 

oblasti, které by bylo možné vylepšit.  

2.1 Charakteristika společnosti 

2.1.1 Základní údaje o společnosti 

Firma SVOVALTREND má právní formu společnosti s ručením omezeným. 

Firma vznikla v roce 1999 z firmy SVOVAL, která byla založena v roce 1990. Má 9 

zaměstnanců a její roční obrat dosahuje 25 milionů korun, čímž se řadí mezi 

mikropodniky. Působí v oboru stavebnictví, kde je zaměřena především na renovaci 

objektů a staveb. Dále firma podniká v prodeji stavebního materiálu. Firma vlastní 

certifikát ISO 9001, který zavedla v roce 2002. Mezi další certifikáty, které firma 

vlastní, patří ISO 14001 a Certifikát č.: 3009/021-05/SMJ. Firemní procesy jsou 

identifikovány v Příručce technologických postupů firmy a spokojenost svých 

zákazníků měří formou dotazníkového průzkumu.  

2.1.2 Organizační struktura 

Firma je vedena ředitelem a technickým ředitelem, kteří jsou jak spolumajitelé 

firmy, tak i její jednatelé. Na ekonomickém úseku, úseku materiálně technologického 

zabezpečení a na výrobně obchodním úseku je po jednom zaměstnanci. Dále firma 

zaměstnává čtyři dělníky a v případě potřeby firma uzavírá smlouvy se subdodavateli 

stavebních prací. Žádná vyšší organizační jednotka zde není. 

2.1.3 Vymezení trhu 

Společnost Svovaltrend působí v oblasti bývalého okresu Bruntál. Nejvíce 

v samotném městě Bruntál a v blízkém okolí. Též se jí podaří realizovat zakázky i ve 

vzdálenějších městech jako je Rýmařov. Bohužel tyto zakázky jsou spíše vzácné.  
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Důvodem pro působení na tak malém geografickém trhu je silná konkurence ve 

vzdálenějších městech, jako je Krnov, Opava či Ostrava. V těchto městech je spousta 

stavebních společností, které dokáží vytvořit lepší cenovou nabídku než společnost 

Svovaltrend, neboť nemusí na rozdíl od naší společnosti platit cestovní náklady. 

2.1.4 Průběh zpracování zakázky 

Na základě výběrových řízení a komunikačních aktivit (nabídková činnost), 

které vedou k propagaci firmy, dochází k jednomu z prvních kontaktů s potencionálním 

zákazníkem. Mezi další možnosti získávání informací patří účast ve výběrovém řízení, 

přímé oslovení investorem nebo na základě referencí-investor předá organizaci zadávací 

podmínky. 

Poptávku zákazníka firma přijímá výzvou, faxem, e-mailem, dopisem, 

telefonicky nebo osobním kontaktem. Registrace poptávky se uskutečňuje zápisem 

(registrací) poptávky pověřeným pracovníkem do knihy Poptávky-evidence. 

 

Posouzení poptávky vzhledem k možnostem firmy provádí ředitel společnosti 

nebo technický ředitel. Posouzení se provádí z hlediska termínů a z hlediska ceny. 

Pokud nelze v plném rozsahu vyhovět poptávce, následuje písemné vyrozumění 

zákazníka (investora) o zamítavém stanovisku. V knize Poptávky-evidence se v kolonce 

Realizace stručně uvede důvod, proč není možno vyhovět poptávce. Pokud lze v plném 

rozsahu vyhovět poptávce, následuje vyhotovení nabídky. V knize Poptávky-evidence 

se do kolonky Realizace uvede zakázkové číslo. 

Nabídka se vyhotovuje podle toho, zdali jde o veřejnou zakázku nebo 

soukromého investora. 

Pokud jde o veřejnou zakázku, pak pověřený pracovník firmy vypracuje nabídku (řídí se 

ustanovením zákona 199/1994 Sb. O zadávání veřejných zakázek), která se skládá z 

těchto částí: 

• Dokladová část: 

o Výpis z obchodního rejstříku 

o Živnostenský list 
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o Autorizační doklady 

o Čestná prohlášení 

• Návrh smlouvy 

• Reference firmy 

Cenu u veřejné zakázky určuje ředitel společnosti a stanovuje se podle platných 

sazebníků.  

V případě, že jde o soukromého investora, pak pověřený pracovník technického 

úseku firmy vypracuje nabídku, která obsahuje cenu, termín, předmět plnění, případně 

další údaje dle požadavků investora (např. reference atd.) 

Kontrolu správnosti jednotlivých položek nabídky provede ředitel společnosti 

nebo technický ředitel. Následuje vytištění smlouvy a sjednocení všech částí nabídky, s 

uvedením, kdo provedl kontrolu správnosti – jméno, datum, podpis. 

Nabídka se následně předává zákazníkovi doporučeně poštou, osobně – se 

záznamem, e-mailem nebo faxem. Pokud zákazníkovi (objednateli) nabídka vyhovuje a 

sdělí vedení firmy, že ve výběrovém řízení uspěl, následuje podpis smlouvy. 

Má-li smlouva o dílo nějaká zvláštní specifika (na základě požadavku 

zákazníka), oproti běžným smlouvám o dílo, jsou tyto specifika projednány s ředitelem 

společnosti. Smlouvu o dílo vypracovává pověřený pracovník technického úseku. 

Smlouvu o dílo je oprávněn podepisovat ředitel společnosti a technický ředitel. 

Smlouva je považována za platnou pouze pokud obsahuje údaje: datum a místo 

vystavení, podpis osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy za zákazníka a podpis 

osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy za firmu, doplněné razítkem. Smlouva musí 

rovněž obsahovat termín předání dokumentace a cenu. Při podpisu smlouvy o dílo s 

novým zákazníkem je nutno od něj vyžádat Výpis z obchodního rejstříku (popřípadě 

Živnostenský list). Originál smlouvy o dílo je označen zakázkovým číslem a zakládá se 

do složky zakázky. U menších zakázek může objednávka nahrazovat smlouvu o dílo.  

Zákazník může požadovat změnu předmětu smlouvy. Tento požadavek se může 

týkat úpravy obsahu smlouvy a změny termínu nebo ceny. Je-li zákazníkem uplatněn 

požadavek na změnu předmětu smlouvy, provádí se tato změna dodatkem ke smlouvě. 
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Když je vše kolem smlouvy dohodnuto, následuje zpracování zakázky, kdy 

pověřený pracovník založí složku pro novou zakázku, která je označena druhem 

vykonané práce – číslem odběratele – rokem uzavření smlouvy o dílo. A která bude 

následně zařazena do pořadače zakázek. Do složky zakázky se zakládá objednávka, 

nabídka, smlouva, dodatky, předávací protokol a zápisy z kontrolních dnů a dozorů. V 

případě, že je zakázka zpracovaná dochází k její realizaci. V průběhu realizace dochází 

k různým kontrolám např. vstupní kontrola stavebního materiálu, průběžná kontrola 

nebo kontrola subdodávek. 

Když je zakázka dokončena, dochází k předávání stavebního díla zákazníkovi. 

Předávání stavebního díla se účastní za zhotovitele technický ředitel nebo ředitel 

společnosti anebo případný subdodavatel. Ze strany investora pak investor nebo 

budoucí provozovatel, projektant a stavební dozor. Zhotovitel je povinen připravit 

potřebnou dokumentaci. O předání je sepsán Zápis o předání a převzetí díla, nebo 

Protokol o předání a převzetí stavby. Předávací protokoly jsou uloženy ve složce 

Zakázky na ekonomickém úseku. 

2.1.5 Financování společnosti 

Mezi hlavní zdroje financování společnosti patří zisk z realizace zakázek a zisk z 

prodeje stavebního materiálu. Firma nevlastní žádné cenné papíry ani podíl v jiném 

podniku. Žádné její pohledávky nejsou zastaveny u finančních institucí. Splatnost faktur 

je v rozmezí 14 až 30 dnů, přičemž jejich celková víše je zhruba 260 000 Kč měsíčně.  

Mezi interní zdroje firmy patří odpisy, které byly za minulý rok zhruba ve výši 4 

mil. Kč a zisk po zdanění ve výši 200 tis. Kč. Žádné dlouhodobé finanční rezervy si 

firma netvoří s výjimkou zákonného rezervního fondu, který je ve výši 10 tis. Kč. 

Firma nemá žádné externí zdroje financování. Nepořídila si žádný úvěr ani nedostává 

žádné dotace od státu. Firma je financovaná čistě z interních zdrojů firmy. 
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2.2 Analýza současného stavu 

2.2.1 SWOT analýza 

K silným stránkám podniku patří maximální flexibilita na požadované stavební 

práce, minimální režijní náklady na tři technicky-hospodářské pracovníky a též fakt, že 

jeden z majitelů je vlastníkem autorizačního kvalifikačního certifikátu (autorizovaný 

stavitel v pozemním stavitelství dle ČKAIT). Kromě této certifikace je též tento majitel 

schopen vytvářet vlastní architektonické projekty. Dále mezi silné stránky podniku patří 

materiálová samostatnost, která je způsobena vlastnictvím obchodu se stavebním 

zbožím. Díky tomu, že prodává materiál sama sobě, může společnost Svovaltrend dávat 

nižší ceny zakázek, neboť může ušetřit na nákladech za materiál. Společnost 

Svovaltrend zaměstnává uměleckého kováře, který ji zpracovává ozdobné kovové 

výrobky buď pro její zakázky, nebo pracuje i na samostatných zakázkách.  

Mezi slabé stránky podniku patří nízká schopnost čelit konkurenci větších 

podniků, které jsou schopny při výběrových řízeních nabízet vyhotovení zakázky za 

nižší ceny. Dále je to vysoké opotřebování vozového parku a závislost na státních 

finančních dotacích do rozvoje měst a obcí, které jim následně vytváří zakázky. 

Příležitosti i hrozby firmy jsou převážně spojeny s financováním stavebnictví. V 

současné době je stavebnictví velmi podfinancované což má za následek snižující se 

počet zakázek a tím i zmenšující se velikost finančních prostředků. Proto dochází k 

zastarávání vozového parku a fungování firmy pod jejím potenciálem.  

Z výše uvedeného usuzuji, že hlavní příležitostí pro firmu by bylo navýšení 

státních dotací do stavebnictví, čímž by došlo k růstu poptávky po stavebních pracích a 

firma by mohla začít dosahovat svého potenciálu. Mezi další příležitost by mohlo patřit 

rozšíření mimo regionální trh. Toto rozšiřování je ale spojeno s nárůstem nákladů na 

dopravu a tím i nižší schopností konkurovat místním stavebním firmám, které tyto 

náklady nemají. Z tohoto důvodu vidím, tuto příležitost jako dosti rizikovou. V úvahu 

by přicházela možnost spojení s jinou stavební firmou a tím vytvoření konkurenčně 

silnějšího subjektu na trhu. Další příležitostí by mohla být nová bytová výstavba jak 

v Bruntále, tak i v jiných městech. Při čemž v jiných městech by musela být 
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zadavatelem stavební zakázky společnost Svovaltrend aby se eliminovalo riziko 

konkurence. 

K hrozbám, které ohrožují firmu, patří naopak snížení státních dotací do 

stavebnictví a tím i snížení poptávky po stavebních pracích. Toto snížení by mohlo mít 

za následek i ukončení činnosti firmy, protože už v současnosti pracuje firma pod svým 

potenciálem. Mezi další hrozby patří zvýšení tlaku konkurence ať už příchodem nových 

stavebních firem na trh, nebo spojením konkurenčních firem do konkurenčně silnějšího 

subjektu. Stejně tak patří mezi hrozby pro společnost i další pokles ekonomiky neboť 

téměř vždy to znamená útlum ve stavebnictví. Pokračující odliv lidí z regionu je další 

hrozbou pro společnost, protože odchází nejvíce lidé ve věku mezi 15 až 64 lety, kteří 

pro naši společnost představují potenciální zákazníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Tabulka 2 – SWOT analýza podniku, Zdroj: vlastní zpracování 

Vnitřní 

původ 

Silné stránky: 

 maximální flexibilita na 

požadované stavební práce 

 minimální režijní náklady 

na tři technicky-

hospodářské pracovníky 

 vlastnictví obchodu se 

stavebním materiálem  

 možnost výroby 

uměleckého kování  

možnost vytváření 

architektonických projektů 

Slabé stránky: 

 nízká schopnost čelit 

konkurenci větších 

podniků 

 vysoké opotřebování 

vozového parku 

závislost na státních finančních 

dotacích do rozvoje měst a obcí 

Vnější původ 

Příležitosti: 

 navýšení státních dotací do 

stavebnictví 

 rozšíření mimo regionální 

trh 

 nová bytová výstavba 

Hrozby: 

 snížení státních dotací do 

stavebnictví 

 zvýšení tlaku konkurence 

 pokles ekonomiky 

 odliv lidí z regionů 
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2.2.2 PEST analýza 

Politicko-legislativní faktory 

Mezi zákony ovlivňující působení malých a středních podniků patří: 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích) 

 Zákon č 586/1992 Sb., o dani z příjmů 

 Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 

 Zákon č. 84/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 

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

 Zákon č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty  

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

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

V současné době panuje v legislativní oblasti chaotický právní systém, kterému 

mají problém porozumět advokacie i justice. Tato situace ovlivňuje nepříznivě nejen 

podnikatelské prostředí, ale dopadá na běžné adresáty právních norem, což se projevuje 

obecnou neúctou k právu. (12) 

Vládní návrhy, které jsou často velmi dobře zpracované, bývají deformovány 

nekvalifikovanými zásahy na půdě Poslanecké sněmovny a senátu. (12) 

Legislativní prostředí se v současné době vyznačuje nízkou efektivností. Naše 

právní prostředí brání možnosti dlouhodoběji strategicky plánovat. Činnost Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže je často nedostatečná a její rozhodování příliš zdlouhavé. 

(12) 

Daňový systém je nestálý, velmi často novelizovaný a složitý. Velkým 

nedostatkem je, že vláda není schopna prosazovat a obhajovat zájmy českého 
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podnikatelského sektoru v rámci EU, dokonce podporuje zpřísňování požadavků nad 

rámec požadavků Unie, což má negativní dopad na konkurence schopnost českých 

firem. Česká republika postrádá jasnou vizi směřování ve většině odvětví. Neexistuje 

žádná dlouhodobá ani stabilní koncepce státu v oblasti veřejných investic a stavebnictví. 

(12) 

Jeden z hlavních zákonů, které velmi významně ovlivňují stavebnictví je i zákon 

č. 137/2006 o veřejných zakázkách. Veřejné zakázky tvořili na konci roku 2013 49% 

zakázek ve stavebnictví. Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR Ing. Václav 

Matyáš v nedávné době podrobil zákon o veřejných zakázkách kritice. Vytýká v něm 

složité zadávací řízení a nejednoznačnou odpovědnost zadavatelů za zadání. Mezi další 

body kritiky patří hodnocení nabídek především podle ceny, což způsobuje nebezpečí 

nekvalitního díla a tlak na vícepráce, které nejsou zahrnuty do ceny nabídky. Na druhou 

stranu, kdyby se zadavatel rozhodl odchýlit se od modelu hodnocení nabídek podle 

ceny, mohl by čelit podezření z korupce. (13) 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo, jako podporu malých a středních 

podniků na období let 2014-2020 „strategický dokument, který vymezuje 50 

konkrétních opatření, jejíchž cílem je efektivní fungování a celkový rozvoj malých a 

středních podnikatelů.“ (14; str. 5) Cílem tohoto dokumentu je stanovení prioritních 

oblastí, jež budou financována ze strukturálních fondů EU (zejména z Evropského 

fondu regionálního rozvoje a Evropského sociálního fondu) a také z národních 

prostředků. (14) 

Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo podporovat malé a střední 

podnikatele v rámci programového období 2014-2020, přičemž bude posilovat jejich 

konkurence schopnost prostřednictvím vytváření a šíření inovací. Inovační podnikání 

malých a středních podniků je tak jednou z nejvyšších priorit. Současně bude 

podporován rozvoj českého podnikatelského prostředí a zvyšování kvality 

poradenských služeb pro malé a střední podniky. Další důležitou oblastí podpory 

v rámci posilování konkurenceschopnosti bude snižování energetické náročnosti 

podnikání malých a středních firem a dále podpora využívání obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie. (14) 
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Významným faktorem ovlivňující úspěšnost podnikání malých a středních 

podnikatelů je příznivé podnikatelské prostředí. Proto se bude snažit Ministerstvo 

průmyslu a obchodu klást důraz nejen na výše uvedené přímé intervence, ale bude i 

nadále pokračovat ve snižování administrativní zátěže. (14) 

Bytová problematika je důležitou součástí investiční výstavby, ať už se jedná o 

rekonstrukce, modernizace, snižování energetické náročnosti nebo o novou výstavbu. 

Bytová výstavba se podílí na celkové výkonnosti stavebnictví cca 13%. (12) 

Zatím co v minulém desetiletí (2001 – 2010) stát svými podpůrnými programy 

přispěl k posílení bytové politiky včetně rekonstrukcí a oprav což mělo za následek růst 

stavebnictví, za poslední roky finanční objem podpor Státního fondu rozvoje neustále 

klesá. V současné době poskytovaný nízkoúročený úvěr není dostatečně motivující. (12) 

Ekonomické faktory 

Výsledky Českého statistického úřadu ukazují, že stavebnictví v roce 2014 je 

oproti roku 2013 v mnohem lepším stavu. Jako hlavní příčiny se jeví příznivé 

klimatické podmínky letošní zimy a také nízká srovnávací základna Českého 

statistického úřadu. I zbytek roku 2014 se jeví pro stavebnictví nadějně. Obzvláště díky 

příslibu investorů z veřejného sektoru realizovat veřejné zakázky, tak i díky 

plánovanému podpůrnému programu Nová zelená úsporám, který by zvláště malým a 

středním podnikům měl poskytnout nové stavební zakázky. Tyto skutečnosti pomohly 

firmě Svovaltrend začít realizovat venkovní zakázky dříve, než v jiných období. Navíc 

se firma zúčastnila třech, pro ni velkých, výběrových řízení na veřejné zakázky. Vývoj 

HDP je od roku 2014 celkem příznivý a můžeme doufat, že to značí konec recese české 

ekonomiky a tím i příliv nových zakázek do stavebnictví. 
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Tabulka 3 – Makroekonomické ukazatele, Zdroj: vlastní zpracování podle (15) (21) (22) (23) (24) (25) 

(26) 

 2013 2014 2015 

HDP, reálný růst, % -0,9 2,5 2,6 

Stavební výroba, reálný 

růst, % 
-6,7 8,0 5,8 

Průměrná mzda (4Q), 

Kč, průměr za rok 
26 591 27 200 X 

Vývoj cen bytů 

v Bruntále, Kč, 2+1 
596 636 561 478 X 

Vývoj cen bytů v Opavě, 

Kč, 2+1 
983 577 1 015 972 X 

Dostupnost úvěrů, % 49,00 33,5 29,4 

Index průměrných 

úrokových sazeb všech 

poskytnutých hypoték 

dle statistik serveru 

hypoindex.cz 

3,21 3,08 2,34 

 

V roce 2014 inflace nijak závratně nerostla. V 1. čtvrtletí 2014 byla cenová 

hladina pouze o 0,2% vyšší než cenová hladina v 1. čtvrtletí 2013 Přičemž průměrná 

roční míra inflace v roce 2013 byla 1,4 %. Takovéto minimální změny neměly většího 

vlivu na činnost podniku. (17) 

Hrubý domácí produkt roste, což značí, že přijdou lepší časy pro českou 

ekonomiku a tím i pro stavebnictví. Určitým problémem je, že tento ekonomický růst 

nedoléhá do všech krajů stejně. A v případě Bruntálska se vůbec nedá hovořit o zlepšení 
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ekonomické situace.  Bohužel Český statistický úřad nedodal údaje o HDP pro Bruntál, 

takže zdejší situaci HDP lze pouze odhadovat.  

Stavební výroba po prudkém meziročním růstu mezi roky 2013 a 2014, 

způsobených velmi krátkou a tím i příznivou zimou pro stavebnictví, lehce zpomalila 

svůj růst na 5,8%. Což je příznivá zpráva, neboť už dále nedochází k poklesu, který 

v uplynulých letech trápil českou stavební výrobu.  

V případě průměrné mzdy dochází k jednoznačnému pomalému růstu, který je 

způsoben zlepšením situace na trhu práce.  

Když srovnáme ceny bytů v Moravskoslezském kraji, zjistíme, že v Bruntále 

jsou jedny z nejlevnějších bytů. Protože ani v Bruntále se ceny bytů nevyhnuly poklesu 

cen způsobených krizí realitního trhu. (25) Oproti tomu ceny bytů v Opavě jsou jedny 

z nejdražších v regionu. (26) 

Úvěry a stejně tak i hypotéky jsou v roce 2015 nejlevnější za poslední tři roky. I 

když by to značilo, že poptávka po hypotékách a úvěrech na bydlení poroste a tím i 

začne nová výstavba rodinných domů, opak je pravdou. Žádné nové rodinné domy se 

nestaví a to hned ze dvou důvodů. Prvním je absence nových stavebních ploch pro 

výstavbu rodinných domů. A druhým jsou malé příjmy obyvatel a strach 

z nezaměstnanosti, způsobený špatnou ekonomickou situací větších podniků v Bruntále. 

Obzvláště tento druhý problém způsobuje zastavení výstavby rodinných domů, neboť 

lidé mají strach, že nebudou schopni splácet úvěry a hypotéky, a tím ani nevytváří 

poptávku po nových rodinných domech. 
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Sociální faktory  

Tabulka 4 – Ekonomicko – sociální faktory, Zdroj: vlastní zpracování podle (19) (20) (27) (28) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hrubé peněžní 

příjmy 

domácností – 

průměr na 1 

člena za rok 

(Kč) 

164 047 163 235 170 332 169 276 X X 

Index stavební 

produkce – 

bazický (2010 = 

100) 

100 96,4 89,1 83,1 X X 

Nezaměstnanost 

v okrese Bruntál 
8 176 8 278 8 392 9 037 9 149 7974 

Obyvatelé ve 

věku 15 až 64 

v okrese 

Bruntál, % 

71,6 70,6 69,7 68,9 X X 

Dokončené byty 

v okrese Bruntál 
96 106 116 185 X X 

Vysvětlivka: X – údaje nejsou k dispozici 

Z výše uvedených údajů lze vyvodit, že zatím co hrubé peněžní příjmy mají 

kolísavě rostoucí tendenci, tak u stavební produkce je jednoznačný pokles. Což značí 

minimální efekt sociálních faktorů na obor stavebnictví a tím i na společnost 

Svovaltrend. Tato situace nastala z důvodu finanční krize, na kterou spousta domácností 
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reagovala omezením svých výdajů a snahou udržet si co největší množství finančních 

prostředků. Čímž, došlo k poklesu zakázek ze soukromého sektoru v oboru stavebnictví.  

Nezaměstnanost v okrese Bruntál ve sledovaném období rostla. Jedinou 

výjimkou je rok 2015, kdy došlo k jejímu poklesu. Tento pokles přisuzuji spíše než 

zlepšení ekonomické situace v Bruntále, odchodu nezaměstnaných obyvatel do jiných 

měst (např. Ostrava, Olomouc), kde je nabídka práce mnohem větší. 

Podíl obyvatelstva ve věku 15 – 64 let na celkovém objemu obyvatelstva je 

pozvolna klesající. Což je důsledek nedostatku pracovních míst v Bruntále. Pro 

stavebnictví je to důležitý faktor, neboť tím dochází k úbytku potencionálních 

zákazníků a potencionálních zaměstnanců. 

Počet dokončených bytů je ve sledovaném období sice rostoucí, ale bohužel pro 

společnost Svovaltrend, byly všechny panelové domy, které měly o zateplení zájem, 

zatepleny a tím byl ukončen tento zdroj příjmů. 

Technologické faktory 

Technologie provádění prací se ve stavebnictví mění pouze velmi pomalu a 

proto i v případě společnosti Svovaltrend nedošlo ve sledovaném období, k žádné 

zásadní změně. Hlavní náplní práce ve sledovaném období bylo u společnosti 

Svovaltrend zateplovaní panelových domů. K tomu byly z technologií používány 

především závěsné lávky, které už společnost vlastní delší dobu a z materiálu především 

nabídka produktů od společnosti Weber Saint-Gobain. Jak s kvalitou produktů, tak i se 

spolehlivostí dodávek od společnosti Weber je společnost Svovaltrend spokojena a 

nehodlá v tomto ohledu dělat žádné změny. 

2.2.3 Porterova analýza 5 sil 

Konkurenční rivalita 

 Konkurence podniku Svovaltrend s.r.o. je v rámci bývalého okresu Bruntál, 

s výjimkou města Krnov, spíše malá. V samotném městě Bruntál je pouze jedna 

konkurenční stavební společnost a to CZASCH spol. s.r.o. V blízkém okolí Bruntálu 

jsou sice další stavební společnosti, ale ty se orientují pouze na své nejbližší okolí. Mezi 

ně patří například Hydrospol spol. s.r.o. ve Starém městě u Bruntálu nebo Kamensky – 

stavby a rekonstrukce s.r.o. ve Vrbně pod Pradědem. Jak jsem napsal už víše, v Krnově 
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je situace jiná. Zde se vyskytuje hned několik konkurenčních stavebních společností, a 

proto je zde na rozdíl od zbytku bývalého okresu Bruntál konkurenční rivalita mnohem 

vyšší.  

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

 Hrozba vstupu nových konkurentů na trh je současné době, v bývalém okrese 

Bruntál a v oboru stavebnictví minimální. Je to zapříčiněno hlavně nízkými cenami 

stavebních prací na trhu. Jiným společnostem se sem tedy nevyplatí dojíždět a provádět 

zde zakázky, neboť náklady, které by vydaly za přepravu jak osob, tak majetku by byly 

mnohem vyšší než zisk z provedené zakázky. Proto se i spousta místních společností 

drží pouze ve svém nejbližším okolí.  

Hrozba vzniku substitutů 

 Substituovat činnost stavební společnosti jsou zákazníci schopni pouze u 

drobných prací. Například tím, že si sami seženou řemeslníka, který jim danou věc 

postaví či opraví. Co se týče větších prací, tak zde substituce by byla jen velmi těžko 

proveditelná, z důvodu nedostatku potřebného vybavení, které je potřeba pro danou 

práci.   

Síla kupujících 

 Síla kupujících je ve stavebnictví absolutní. Zákazník si může stanovit cenu 

zakázky, jakou chce a záleží pouze na stavebních společnostech, jestli ji budou 

akceptovat nebo ne. Občas se stanou i případy, kdy je cena zakázky pouhými 50% 

veškerých nákladů k provedení dané zakázky a přesto se našla stavební společnost, 

která danou zakázku akceptovala. Ovšem existují databáze a programy, které pomáhají 

klientům určit přiměřenou cenu jejich zakázky. Mezi ně patří cenová soustava ÚRS, což 

je systém informací a postupů pro stanovení ceny stavebního díla, nebo sborník 

stavebních prací RTS. 

Síla dodavatelů 

 Síla dodavatelů není v rámci prodeje stavebního materiálu, který potřebují 

stavební společnosti ke své činnosti nikterak velká. Je zde velká konkurence, a proto 

jsou často stavebním společnostem poskytovány různé věrnostní slevy či dary.  
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Marketingový mix 

Produkt 

 Hlavním nabízeným produktem společnosti Svovalternd s.r.o. je renovace 

objektů a staveb. Mezi další produkty patří realizace střešních nástaveb, půdních 

vestaveb, staveb rodinných domů, také společnost provádí různé pokrývačské a 

klempířské práce nebo pilařské práce včetně pořezu vlastní kulatiny. 

Cena 

 Cena zakázky je určována spíše zákazníkem, ale společnost Svovaltrend s.r.o. se 

snaží brát zakázky, které podle sborníku stavebních prací RTS pro ni vykazují nějaký 

zisk. 

Místo 

 Společnost Svovaltrend s.r.o. se zaměřuje pouze na bývalý okres Bruntál, 

s výjimkou města Krnov, neboť zakázky v této oblasti jsou v dobré dojezdové 

vzdálenosti a proto se zde může materiál a pracovníci dopravovat motorovými vozidly 

bez větších problémů. 

Propagace 

 Ve stavebnictví u větších zakázek vyhledávají spíše stavební společnosti 

zákazníky, než naopak. Samozřejmě má společnost své vlastní internetové stránky a 

reklamu na svých firemních vozidlech. Také mají ve městě Bruntál poblíž hlavní cesty 

svoji reklamu s výčtem stavebních prací, které provádí. 
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3 Návrh řešení 

 

Z analytické části je zřejmé, že společnost Svovaltrend s.r.o. nemůže dále 

pokračovat při nezměněném způsobu fungování. Vyplívá to z odchodu potencionálních 

zákazníků z bývalého okresu Bruntál, který je hlavní lokalitou působnosti společnosti 

Svovaltrend, a také z ukončení hlavního příjmu společnosti, jež byly renovace a 

zateplování panelových domů.  

Jako hlavní problémy současného stavu vidím zejména nevhodnou lokalitu 

působení a neschopnost čelit konkurenci ve vzdálenějších lokalitách. Nedostatek 

veřejných zakázek na Bruntálsku, které jsou pro Svovaltrend hlavním zdrojem příjmů, 

je hlavní hrozbou pro samotnou existenci tohoto podniku. 

Na druhou stranu během 16 let svého působení si podnik dokázal vytvořit systém, 

díky kterému sám sebe zásobuje materiálem a jeden z majitelů společnosti dokáže 

projektovat návrhy pozemních staveb. Jako příležitosti a současně i návrhy řešení 

situace podniku jsem určil zaprvé pronájem nemovitostí, které jsou ve vlastnictví 

podniku, zadruhé vybudování obytného zařízení u měst s větším ekonomickým 

potenciálem, jako je například Opava a zatřetí je to vytvoření internetového obchodu. 
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3.1 Pronájem nemovitostí 

 Ve vlastnictví společnosti je pět hal, přičemž rozloha každé haly je asi 50 m2. 

Tyto haly je možné využít k uskladnění materiálu nebo nákladních automobilů. Dříve 

tyto haly byly využívány sovětskými vojsky jako autopark pro samohybné nosiče raket 

středního a dlouhého doletu, které svými rozměry jsou totožné s nákladními 

automobily. V každé hale bylo uskladněno 12 těchto nosičů, přičemž každý měl svá 

vlastní výjezdová vrata z haly. V jedné z hal se rovněž nachází stará autodílna, ve které 

je vyhloubena montážní jáma pro údržbu nákladních vozidel.  

 Jednotlivé haly by bylo možné rozdělit pomocí nově vybudovaných přepážek či 

stěn. Tím by v každé hale vzniklo 12 garáží o rozloze 40 m2 (10 m na délku a 4 metry 

na šířku), každá se svými vlastními vraty a svým vlastním podružným elektroměrem.  

Následně vytvořené garáže by byly pronajímány autodopravcům nebo jiným 

zájemcům. Výhodou tohoto pronájmu by byla možnost využívání zdarma zrenovované 

autodílny.  

 Vybudování oddělujících stěn uvnitř hal by pro společnost nebylo nikterak 

problematické, horší to bude se zabezpečením areálu. Sídlo společnosti a tím i tyto haly 

se nacházejí vedle problematické části Bruntálu, která je známá svou vysokou 

kriminalitou.  

 V současnosti je vybudovaný kolem areálu pouze obyčejný pletivový plot. 

Hlavním bezpečnostním systémem jsou tedy psy, kteří v noci hlídají uvnitř jednotlivých 

hal. Při rozdělení hal na jednotlivé garáže ovšem není tento způsob zabezpečení 

ekonomicky výhodný. 

 V úvahu přichází zabezpečovací systém na principu detektoru pohybu, který by 

musel být nainstalován v každé garáži a jeho zapnutí či vypnutí by se provádělo na 

panelu u vrat garáže pomocí číselného kódu. Tento číselný kód by znal pouze 

pronajímatel a nájemce dané garáže. Při spuštění alarmu by se kromě zvukového 

signálu též poslala oznamovací SMS pronajímateli. Toto zabezpečovací zařízení by 

bylo nainstalováno od společnosti Easy Control Morava spol. s r. o. v ceně 5000 Kč za 

kus. 
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 V dnešní době jsou tyto systémy celkem běžné. Můžeme je najít ve spoustě 

rodinných domů. Mezi jejich hlavní přednosti v současné době patří jednoduchost 

používání, aby je mohla používat co nejširší skupina zákazníků, a též i přijatelná cena. 

 Co se týče nákladů vynaložených na úpravu a rekonstrukci hal, počítám 

s následujícími položkami. 

Odhadovaná spotřeba stavebního 

materiálu na rekonstrukci jedné garáže 
29 062 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady 1600 Kč 

Cena bezpečnostního systému, 

umístěného v jedné garáži 
5000 Kč 

Tabulka 5 – Náklady na vybudování jedné garáže, Zdroj: vlastní zpracování 

Celkové náklady na jednu garáž = 35 662 Kč bez DPH 

Počet garáží: 5 hal x 12 garáží = 60 garáží celkem 

Celkové náklady na rekonstrukci všech hal celkem: 60 x 35 662 = 2 139 720 Kč 

bez DPH 

 Celkové náklady vynaložené na jednu garáž tedy jsou 35 662 Kč. Společnost 

Svovaltrend s.r.o. vlastní 5 hal a v každé by mělo být vybudováno 12 garáží. Tím se 

nám celková náklady spojené s rekonstrukcí všech hal dostávají na 2 139 720 Kč bez 

DPH. S DPH by se částka zvýšila podle rozpočtu na 2 589 060 Kč.  

Jak vybudování, tak i instalace bezpečnostních zařízení jsou počáteční investice, 

které je společnost schopna pokrýt ze svých finančních rezerv a není proto potřeba brát 

jakýkoliv úvěr. Navíc jak už jsem psal výše, společnost je vůči úvěrům a půjčkám dosti 

skeptická.  

 Potencionálních zákazníků by nemělo být málo, neboť Bruntálsko je možné 

zásobovat pouze pomocí automobilové dopravy. Železniční síť je zde malá a zaostalá, 

přeprava vzduchem příliš drahá a přeprava po vodních tocích nemožná. Kromě 

autodopravců by si mohli tyto garáže též pronajímat různí obchodníci a automechanici, 

přičemž by je mohli používat jako sklady nebo autodílny malého rozsahu. 
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 Každá garáž by byla pronajímána za cenu 2000 až 3000 Kč měsíčně. Přičemž 

elektřinu a vodu by si platil, každý nájemce sám. 

 Předpokládaný měsíční příjem z pronájmu garáží: 

 60 * 2000 = 120 000 Kč 

 Částka 120 000 Kč je ovšem celkem optimistický předpoklad, neboť nikdo 

nemůže předpokládat úplnou obsazenost garáží. K tomu aby byla zaplacena alespoň daň 

z nemovitosti ve výši 80 000 Kč ročně je potřeba mít obsazených nejméně 40 garáží za 

cenu 2000 Kč nebo 27 garáží při ceně 3000 Kč.  

 Současná prodejna stavebních materiálů by též byla pronajímána, přičemž by se 

nechalo na novém pronájemci, jestli ji ponechá jako prodejnu stavebního materiálu, či ji 

změní na něco jiného, např. samoobslužnou prodejnu potravin. Přičemž veškeré náklady 

spojené s přestavbou této prodejny by šly k tíži nájemce. 

 Co se týká administrativní části společnosti, umístěné v jedné z hal, je zde pouze 

těžce představitelná její následná využitelnost. Pouze pokud by nějaká nově vznikající 

společnost hledala místo pro umístění svého sídla, tak by zde byla nějaká šance na 

domluvě pronájmu.  

 Právnická osoba Svovaltrend s.r.o. by nemusela zaniknout. V případě zachování 

její existence by ale bylo nutné změnit předmět činnosti podnikání v živnosti na 

pronájem nemovitostí.  

 Zaměstnanci by byli bohužel propuštěni. Naštěstí pro ně už většina z nich 

dosáhla důchodového věku, takže tato změna by pro ně neznamenala existenční krizi. 

Zbytek zaměstnanců, kteří nedosahují důchodového věku, by byli nucení odejít na úřad 

prácea hledat si práci buď v Bruntále, nebo jiném městě.   

 Měsíční provozní náklady by se vztahovaly pouze na opravy a údržbu jak garáží, 

tak i areálu kolem garáží. Elektřinu a vodu by si každý nájemce platil sám. Též bych do 

měsíčních nákladů započítal jednu dvanáctinu daně z nemovitosti, což by činilo 6700,-. 

Věřím, že kdyby si společnost vyčlenila každý měsíc finanční rezervy na provozní 

náklady ve výši 20 000 Kč, bylo by to dostatečné. 
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3.2 Vybudování obytných zařízení poblíž města Opava 

 Jak analytická část mé práce ukázala, Bruntál trpí odchodem produktivní části 

populace. Zůstává zde především starší část populace, které vyhovuje určitá poklidnost 

místa a zároveň už zde má zajištěné vlastní ubytování, ať už v rodinných domech nebo 

v koupených bytech. 

 Výstavba obytného zařízení v Bruntále by tedy pouze těžce hledala 

potencionální zákazníky a je zde dokonce i důvodná obava, že by nedošlo k náhradě 

počátečních investic.  

Faktorem, který by to mohl změnit, je výstavba nového průmyslového zařízení, 

či rozvoj jedné z již existujících velkých společností v Bruntále. Čímž by došlo 

k vytvoření nových pracovních míst a tím i příchodu nových pracovníků, kteří by zvedli 

poptávku po ubytování v Bruntále. Bohužel, se v nejbližší době s ničím podobným 

nepočítá.  

Proto by podle mě bylo vhodnější se poohlédnout po jiných městech, kde by se 

dalo postavit ubytovací zařízení. Při hledání vhodného místa jsem se zaměřil na počet 

obyvatel v dané lokalitě, velikost nabídky práce a ceny ubytování. 

 Počet obyvatel v dané lokalitě jsem jako jeden z hodnotících faktorů zvolil, 

abych dokázal určit velikost počtu potencionálních zákazníků. Neboť s větším počtem 

obyvatel bude větší i šance, že zde někdo bude hledat ubytování 

Velikost nabídky práce je pro mě při hodnocení výhodnosti výstavby 

ubytovacího zařízení důležitá z hlediska udržení potencionálních zákazníků v dané 

lokalitě. A samozřejmě i přistěhování nových potencionálních zákazníků. 

Díky ceně ubytování, můžu určit konkurence schopnost nového bytového 

zařízení. Čím dražší bydlení v dané lokalitě, tím větší mám konkurence schopnost, 

pokud zde postavím ubytovací zařízení s levným bydlením. 

Z daného hodnocení mi z měst poblíž Bruntálu vyšla Opava. Vzdálenost centra 

Bruntálu od centra Opavy je 37,5 km, tudíž přepravní náklady by nebyly nikterak 

závratně vysoké. Navíc je zde několik fungujících společností jako je například Ostroj 



46 
 

a.s. nebo Teva Czech Industries s. r. o., které udržují nemalý počet pracovních míst a 

tím jsou i zaměstnavatelé potencionálních zákazníků pro naše obytné zařízení. 

V současnosti žije v Opavě na 22 tisíc obyvatel, přičemž nezaměstnanost je na pouhých 

7,9% (v Bruntále je nezaměstnanost na 14,4%).  

Nyní k samotné realizaci stavby obytného zařízení. Stavba by byla realizovaná 

na okraji Opavy, se snahou přiblížit objekt co nejblíže autobusové zastávce. V úvahu by 

přicházela část Opavy jménem Jaktař, jenž je nejblíže Bruntálu. Zde se prodává 

pozemek v ceně 859Kč/m2  , při celkové rozloze 2370 m2. Vzhledem k tomu, že není 

možné koupit pouze část pozemku, bylo by nutné investovat do stavebního pozemku 

2 035 830 Kč. (29) 

Domnívám se, že nejlepší by bylo postavení činžovního domu s komerčním 

přízemím. V přízemí by se nacházela jak malá restaurace o rozloze 132 m2 se skladem a 

kuchyní, tak i obchod (36 m2). Vzhledem k rozloze pozemku by se vedle domu 

postavila jak zastřešená garáž, tak i venkovní parkoviště. V dalších třech nadzemních 

patrech by se nacházelo celkově dvanáct bytů. Jednalo by se o byty 1+1 o rozloze 26 m2 

a 2+1  o rozloze 32 m2. Jak 1+1, tak i 2+1 by byly částečně vybavené. Každý byt by měl 

vlastní kuchyňskou linku, WC a koupelnu. 

 Odhadovaná cena na vybudování této stavby od společnosti Svovaltrend je 

11 808 842 Kč. Tato částka je nižší než pro běžného zákazníka, protože společnost 

Svovaltrend staví v tomto případě sama pro sebe. Tím společnosti odpadá i strach 

z výběrového řízení, neboť ho v tomto případě nebude nikdo vypisovat. Nevýhodou 

tohoto nápadu je, že zde není žádný investor, který by společnosti tuto stavbu proplatil. 

 Po sečtení ceny stavby a ceny pozemku je celková odhadovaná cena tohoto 

projektu 13 844 672 Kč. Tuto částku si nemůže dovolit zaplatit ze svých finančních 

rezerv, a proto musím uvažovat o jiných způsobech financování. 

 Prvotním nápadem byla možnost financování úvěrem či hypotéčním úvěrem. 

Společnost je dlouhodobým klientem u Komerční banky a tudíž zde má určitou bonitu. 

Tento nápad se ovšem majitelům společnosti moc nezamlouval. Dle jejich názoru se 

jedná o moc riskantní krok. Obzvláště v době kdy na tom společnost není nejlépe. 

Samozřejmě jejich obavy chápu a respektuji.  
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 Další z možností by bylo prodat část nemovitého majetku společnosti a tím 

získat potřebné prostředky pro realizaci dané stavby. Přičemž by se následné vyšší 

výdaje mohly uhradit z předem prodaných bytů v této stavbě.  

 Osobně si ale myslím, že pronajímání těchto bytů je z dlouhodobého hlediska 

pro společnost Svovaltrend výhodnější, než jejich prodej. I když z prodeje je možné 

v krátkodobém horizontu získat větší množství peněz. 

 Otázkou zůstává co se zbytkem nemovitého majetku, jenž by nebyl prodán kvůli 

výstavbě obytného zařízení. Buď by se dal pronajímat, jak jsem uvedl výše nebo by 

mohlo dojít i k jeho prodeji.  

 Variantu výstavby obytného zařízení a zároveň pokračování v oboru stavebnictví 

vidím jako málo pravděpodobnou. Při prodání části nemovitého majetku by sice 

společnost byla schopna dané obytné zařízení postavit, ale její další dlouhodobé 

působení bez uložišť materiálu a autoparku vidím jako dosti problematické.  

Nyní bych se chtěl zabývat variantou přijetí úvěru na postavení tohoto domu. 

Pro takto finančně náročnou stavbu a s ohledem na finanční rezervy podniku jsem se 

rozhodl vzít si investiční úvěr od Komerční banky. Tento úvěr jsem si vzal na částku 

14 000 000 Kč. Splátky by se počítaly pomocí konstantního úmoru 87 778 a úroku 3,3% 

p. a. Měsíční splátky by se postupem času snižovaly, přičemž první splátka by měla 

hodnotu 126 037 Kč. Celkem by podnik na splátkách zaplatil 17 095 383 Kč. Doba 

splácení by byla 13 let a 4 měsíce. 

 Za těchto podmínek by finanční rezervy podniku stačily na 2 roky a asi 6 měsíců 

splácení, než by byly téměř vyčerpány.  

 Což není zrovna dobrá zpráva pro podnik. Koupě ještě nedostavěných bytů od 

jejich budoucích vlastníků je dosti nejistá věc. Navíc se nedá zaručit, že se zde najde 

dostatek takových to zájemců, aby získaný příjem dokázal pokrýt splátky bance.  

 Dovolím si tvrdit, že splátky úvěru by podnik zlikvidovaly dříve, než jeho špatná 

situace, ve které se nachází. Proto souhlasím s názorem majitelů podniku, že by pro ně 

bylo příliš riskantní brát si jakýkoliv větší úvěr. 
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3.3 Internetový obchod 

V posledním návrhovém řešení se budu zabývat vznikem internetového obchodu 

na webových stránkách společnosti. Doposud společnost prodávala materiál pouze 

prostřednictvím kamenného obchodu. Přičemž zákazník si musel zboží přijít vybrat na 

sklad a následně si ho odvézt.  

Internetový prodej považuji za možné zlepšení způsobu prodeje. Přístup 

k internetu je dnes rozšířený a výběr požadovaného zboží prostřednictvím internetu je 

pro mnoho lidí pohodlnější způsob než jeho výběr v kamenném obchodu. 

Proces objednávky by byl řešen jako u všech jiných e-shopů. Zákazník by si 

vybral zboží, které by chtěl koupit. Následně by si vybral způsob platby. Přičemž 

v nabídce by byla možnost hotově na pokladně, dobírkou nebo převod na účet v bance.  

U odběru materiálu by byl odběr možný jak na prodejně, tak rozvoz materiálu pomocí 

společnosti PPL.    

Osobně si myslím, že vytvoření internetového obchodu na již existujících 

webových stránkách není příliš složité. Podle HTML kodéra Pavla Nevřaly by takový 

eshop mohl být zhotoven v ceně od 0 do 80 tis. Kč. Z jím představených návrhů eshopu 

jsem považoval za nejvhodnější verzi za 5000 Kč. Což není nikterak vysoká částka a 

zajištění financí na její zaplacení by nebyl pro společnost problém.  

Tento eshop by měl pouze základní rozřazení stavebních materiálů podle jejich 

druhu. Přičemž by bylo možné si zadat zobrazení materiálů od nejlevnější po nejdražší 

nebo podle četnosti nákupu dané položky.  

Jako potencionální zákazníky pro eshop vidím ve stavebních společnostech 

realizujících zakázky na Bruntálsku, pro které bude levnější si zde materiál koupit, než 

ho přepravovat ze svých skladů. Též zde mohou chodit nakupovat lidé, kteří si pouze 

potřebují něco doma opravit či něco jednoduchého postavit.  

Jak společnosti, tak i občané si mohou pomocí eshopu zjistit zda právě jimi 

požadované zboží je na skladě a mohou ho i cenově porovnat s konkurencí. Z těchto 

důvodů si myslím, že by mohlo dojít ke zvýšení obratu v prodejně a tím i její ziskovosti. 
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4 Závěr 

 

Bakalářská práce se zabývá možnostmi dalšího rozvoje firmy Svovaltrend s.r.o., 

jejíž současná situace vzhledem momentálnímu ekonomickému vývoji a problémům v 

regionu ve kterém firma působí, se jeví ne příliš příznivě. V reakci na zjištěné poznatky 

bylo cílem bakalářské práce navrhnout plán dalšího rozvoje firmy v podmínkách 

současného ekonomického vývoje. 

 V rámci provedených analýz jsem zjistil, že za stávajících podmínek společnost 

není schopna čelit konkurenci v okolních větších městech. V těchto městech je spousta 

stavebních společností, které dokáží vytvořit lepší cenovou nabídku než společnost 

Svovaltrend, neboť nemusí na rozdíl od naší společnosti platit cestovní náklady. 

Působnost společnosti je tedy omezena pouze na nejbližší lokality, ve kterých, 

vzhledem k demografickému vývoji a útlumu průmyslu, je nedostatek příležitostí a tedy 

i nedostatečná poptávka po službách firmy. Z rozboru ekonomického stavu firmy a 

poznatků ze SWOT analýzy usuzuji, že pokud by došlo k opětovnému zhoršení situace 

ve stavebnictví, například příchodem další ekonomické krize nebo zastavením 

vypisování veřejných stavebních zakázek, bylo by to pro společnost již neúnosné a 

došlo by k jejímu zániku.  

 Proto jsem se v návrhové části rozhodl pro tři možná řešení. Jediná možná 

kombinace je mezi internetovým obchodem a buď přestavbou hal na garáže, nebo 

výstavbou multifunkčního domu. Prvním z nich je zcela opuštění oboru stavebnictví a 

zaměření se na pronajímání hal přestavěných na garáže. Toto řešení je vhodné za 

předpokladu, že by nedošlo k získání úvěru a společnost by se rozhodla, že nebude 

rozprodávat své nemovitosti. I když by toto řešení dosti vyčerpalo finanční rezervy, 

věřím, že zisk z pronájmu by postupně nahradil výdaje na přestavbu hal a následně i 

zaplatil veškeré výdaje spojené s pronajímáním těchto nemovitostí. Druhým návrhem 

bylo vybudování obytného zařízení poblíž města Opavy. Zde by byly výdaje mnohem 

vyšší oproti prvnímu řešení. Celkové výdaje by byly 13 844 672 Kč. Zisk z této varianty 

by byl tvořen pronájmem nebo prodejem jednotlivých části domu. Zdroj financování 

této stavby by byl postupný odprodej nemovitého majetku společnosti. Posledním 
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řešením je vylepšení prodeje materiálu prostřednictvím internetového prodeje. Hlavní 

myšlenkou tohoto návrhu je vytvoření internetového obchodu na již existujících 

webových stránkách společnosti. Toto návrhové řešení je ze všech tří řešení nejlevnější. 

Celkové náklady činí 5000 Kč. 

 Z uvedených řešení nejvíce preferuji variantu s přestavbou hal na garáže. Počáteční 

investice není příliš vysoká a společnost je ji schopna zaplatit ze svých finančních 

rezerv. Věřím, že oproštění se od stavebnictví a přesun podnikání do oblasti pronájmu 

nemovitostí, zajistí podniku jistější existenci v horizontu následujících pěti let. 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Hala v areálu firmy SVOVALTREND

Stavba : Název stavby : SKP :

Úprava hal na garáže

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Individuální mimostaveništní doprava 1 200

Z Montáž celkem 5 000 Kompletační činnost zhotovitele 400

R HSV celkem 29 062

N PSV celkem 0

ZRN celkem 34 062

HZS 0

RN II.a III.hlavy 34 062 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 35 662 VRN celkem 1 600

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 35 662,00 Kč

DPH 21 %  činí : 7 489,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 43 151,00 Kč

Poznámka :

SVOVALTREND s.r.o.

SVOVALTREND s.r.o.

Jedná se o stavební úpravy ocelové haly typu Kord Jeseník ze skladovacího typu

na garážové stání v počtu 12 jednotek.

 

Příloha 1 - Rozpočet pro přestavbu hal na garáže 
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 Úprava hal na garáže

 Hala v areálu firmy SVOVALTREND

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 342 28-0010.RA0 Příčka z desek sádrokarton., s izolací, tl. 75 mm m2 32,00 416,00 13 312,00

32,00

2 342 28-0060.RAB

Podhled zavěšený z desek sádrokartonových ocel. nosná 

kce, deska protipož. 12,5 mm, omítka m2 45,00 350,00 15 750,00

45,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 062,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech

3 220 88-9999.R00

Zabezpečovací ústředna - bezpečnostní systém ústředna, 

klávesnice,2x čidlo soub 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 5 000,00

10*4,5

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

10*3,2

 

Příloha 3 - Položky rozpočtu přestavby hal na garáže 

 Úprava hal na garáže

 Hala v areálu firmy SVOVALTREND

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 29 062 0 0 0 0

M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 0 0 0 5 000 0

CELKEM  OBJEKT 29 062 0 0 5 000 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Individuální mimostaveništní doprava 1200,00 0,0 29 062 1 200

Kompletační činnost zhotovitele 400,00 0,0 29 062 400

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

1 600

Příloha 2 - Rekapitulace stavebních dílů a Vedlejší rozpočtové náklady přestavby hal na garáže 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Multifunkční 3.podlažní dům 

Stavba : Název stavby : SKP :

Výpočet činžovního domu

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Individuální mimostaveništní doprava 94 597

Z Montáž celkem 0 Kompletační činnost zhotovitele 57 250

R HSV celkem 9 888 876 Zařízení staveniště 45 000

N PSV celkem 0

ZRN celkem 9 888 876

HZS 0

RN II.a III.hlavy 9 888 876 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 10 085 723 VRN celkem 196 847

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 6 581 376,00 Kč

DPH 15 %  činí : 987 206,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 3 504 346,88 Kč

DPH 21 %  činí : 735 913,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 11 808 842,00 Kč

Poznámka :

SVOVALTREND s.r.o.

SVOVALTREND s.r.o.

Činžovní dům s komerčním přízemím. V přízemí by se nacházela jak malá restaurace (132 m2)

se skladem a kuchyní, tak i obchod (36 m2). V dalších třech nadzemních patrech by se nacházelo

celkově dvanáct bytů. Jednalo by se o byty 2 x 1+1 (26 m2) a 2 x 2+1 (32 m2) částečně vybavené. 

Každý byt by měl vlastní kuchyňskou linku, WC a koupelnu.

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2014 byly převzaty z www.stavebnistandarty.cz

Pro výstavbu byla vybrána konstrukčně materiálová charakteristika z cihel, tvárnic a bloků. 

 

Příloha 4 - Rozpočet pro stavbu multifunkčního domu 
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 Výpočet činžovního domu

 Multifunkční 3.podlažní dům 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Budovy občanské výstavby 9 888 876 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 9 888 876 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Individuální mimostaveništní doprava 94596,88 0,0 9 888 876 94 597

Kompletační činnost zhotovitele 57250,00 0,0 9 888 876 57 250

Zařízení staveniště 45000,00 0,0 9 888 876 45 000

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

196 847  

Příloha 5 - Rekapitulace stavebních dílů a Vedlejší rozpočtové náklady multifunkčního domu 

 

 

 

 Výpočet činžovního domu

 Multifunkční 3.podlažní dům 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Budovy občanské výstavby

1 801-0001.SPC Činžovní dům 6 x byt 1+1  a 6 x 2+1 m3 1 113,60 5 910,00 6 581 376,00

1 113,60

2 801.8-0002.SPC

Budovy pro obchod a společné stravování restaurace se 

skladem a kuchyní, obchod m3 588,00 5 625,00 3 307 500,00

588,00

Celkem za 1 Budovy občanské výstavby 9 888 876,00

Restaurace (132 m2) se skladem a kuchyní,  obchod (36 m2).

132*3,5+36*3,5

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

 V třech nadzemních patrech celkově dvanáct bytů. Byt 1+1 (26 m2) - 2 byty na patro a

byt 2+1 (32 m2) - 2 byty na patro částečně vybavené. Každý byt - vlastní kuchyňskou linku, WC a koupelnu.

26 * 3,2 * 6 + 32 * 3,2 * 6

 

Příloha 6 - Položkový rozpočet multifunkčního domu 

 


