
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV EKONOMIKY

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF ECONOMICS

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR - ROZŠÍŘENÍ
SPOLEČNOSTI METGAS S.R.O.

BUSINESS PLAN OF DEVELOPMENT OF COMPANY METGAS S.R.O.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE LUKÁŠ HAKL
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. JAROSLAV ROMPOTL
SUPERVISOR

BRNO 2015



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2014/2015
Fakulta podnikatelská Ústav ekonomiky

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hakl Lukáš

Ekonomika podniku (6208R020) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem:

Podnikatelský záměr - Rozšíření společnosti Metgas s.r.o.

v anglickém jazyce:

Business Plan of Development of Company Metgas s.r.o.

Pokyny pro vypracování:

Úvod 
Vymezení problému a cíle práce 
Teoretická východiska práce 
Analýza problému a současné situace 
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
Závěr 
Seznam použité literatury 
Přílohy 

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

FOTR, J. a I. SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vydání Praha: Grada
Publishing, 2007, 356 s. ISBN 80-247-0939-2.
KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2. vydání Praha: C. H.
Beck, 2006, 206 s. ISBN 80-7179-453-8.
KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press,
2007, 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0.
STRUCK, U. Přesvědčivý podnikatelský plán. 1. vydání Praha: Management Press, 1992, 120 s.
ISBN 80-85603-12-8.
VALACH, J. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vydání Praha: Ekopres, 1997, 247
s. ISBN 80 901991-6-X.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jaroslav Rompotl

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2014/2015.

L.S.

_______________________________ _______________________________
doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 28.2.2015



ABSTRAKT 

 

Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem firmy Metgas s.r.o., která se 

specializuje na diagnostiku, servis a opravy kogeneračních jednotek a záložních zdrojů 

elektrické energie včetně dodávek náhradních dílů. Cílem je na základě finanční 

analýzy zjistit možnost otevřít novou pobočku, popřípadě záměr zamítnout. 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 

The thesis deals with Metgas Ltd. company business planning. The company specializes in 

CHP unit and back up elektricity power diagnostics, service and repair sincluding spare part 

delivery. The aimis to findout about possibilities to open a new branch orrejec tthe plan, all 

based on financial analysis. 
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ÚVOD 

V dnešní době nevzniká tolik nových firem jako v minulosti, ale stále se najdou lidé, kteří 

chtějí podnikat. Začínající podnikatelé většinou mají myšlenku, avšak chybí jim finanční 

zdroje. Proto většina lidí vytvoří tzv. podnikatelský plán, se kterým se snaží o získání 

kapitálu, jenž jim chybí, a to oslovením potencionálních investorů.  

 

Svoji bakalářkou práci budu vypracovávat pro firmu Metgas s.r.o. Tuto společnost dobře 

znám, jelikož jsem v ní pracoval na různých pozicích jako brigádník. Po skončení studia se 

mnou podnik počítá jako s novým zaměstnancem, proto bych rád touto prací firmě pomohl při 

rozšíření o novou pobočku. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Vymezení problému práce 

Podnik se poslední roky poměrně rozšířil, vedení investovalo do modernizace, aby mohlo 

svým zákazníkům nabídnout co nejlepší služby. Tyto modernizační prvky měly za důsledek, 

že se firmě podařilo rozšířit na celé území ČR. Vedení si je vědomo, že k tomu, aby podnik 

udržel prosperitu, je zapotřebí zákazníkům poskytnout kvalitní a rychlé služby, kterých by 

mohla firma dosáhnout vytvořením nové pobočky. 

Cíle práce 

Hlavním cílem mojí bakalářské práce je vypracovat pro Metgas s.r.o. podnikatelský záměr a 

na základě finanční analýzy posoudit, zda je podnik schopen se rozšířit či nikoliv.  

 

V první části vypracuji analýzu firmy, kam patří informace o firmě, vnitřní a vnější analýza, 

kam patří PEST analýza, SWOT analýza a finanční analýzy 

 

Ve druhé části se zaměřím na základní charakteristiky podnikatelského záměru, postupů při 

jeho vypracování a s ním spojená rizika. Dále popíšu postupy při tvorbě finanční analýzy. 

 

Ve třetí části se budu zabývat návrhy řešení situace ve firmě. Vytvořím předpokládaný 

rozpočet na novou pobočku, dále pak určím, zda je podnikatelský záměr reálný a jaká bude 

jeho doba návratnosti.  

 

Závěrem stanovím, zda bylo cíle splněno, jakým způsobem a zda novou pobočku doporučuji 

otevřít. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1 Podnikatelský záměr 

Podnikatelský záměr slouží pro vlastní řízení firmy a dále jako schopnost jejího uplatnění při 

realizaci projektu, kde potřebujeme cizí kapitál. Slouží tedy k přesvědčení investorů, že 

projekt, do kterého investují, bude úspěšný. Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr může 

být důvodem poskytnutí úvěru nebo dotace (4). 

Dobře zpracovaný podnikatelský záměr nemusí být vždy úspěšný, avšak zvyšuje naději, že 

projekty budou úspěšné. Má také vliv na dlouhodobé hospodářské výsledky firmy. Snižuje 

riziko neúspěšnosti projektu, které by se promítlo ve zhoršené situaci podniku (1). 

 

Zpracovaný podnikatelský záměr by měl splňovat tyto požadavky: 

 být jednoduchý a stručný, 

 neměl by příliš zacházet do detailů, 

 měl by ukazovat výhody pro zákazníka, 

 zaměřovat se na budoucnost, 

 být důvěryhodný a reálný, 

 být tržně optimistický, 

 avšak ani příliš pesimistický, 

 upozornit na silné stránky firmy a manažerského týmu, 

 prokázat, že firma je schopná platit své závazky, 

 být vypracován kvalitně po formální stránce (4). 
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1.1.1 Struktura podnikatelského záměru 

Základní části podnikatelského plánu jsou tyto: 

1.1.1.1 Titulní strana 

Titulní strana nám poskytuje náhled na základní informace o obsahu podnikatelského plánu, 

dále také by měla obsahovat název a sídlo společnosti, kontakty a jména podnikatelů, popis 

činnosti podnikání a způsoby financování (13). 

1.1.1.2 Exekutivní souhrn 

Tento oddíl je určen především pro investory. Základem je zde uvést myšlenku 

podnikatelského plánu, jeho výhody, potencionální zákazníky a ekonomicko-finanční 

charakteristiku podniku a zdroje jeho financování (13). 

1.1.1.3 Analýza trhu 

Zde se podnikatel zaměřuje především na analýzu konkurenčního prostředí. Jsou zde silné a 

slabé stránky všech významných konkurentů. Dále se zde uvádí analýza vývojových trendů, 

objemu prodeje a definice potencionálních zákazníků (13). 

1.1.1.4 Popis podniku 

Tato kapitola udává podrobný popis podniku. Ten je velice důležitý z hlediska pochopení 

podnikatelského plánu. Zaměřujeme se na organizaci a řízení podniku, umístění provozoven, 

výrobky nebo služby, plán investic, zaměstnance podniku, technické vybavení a nakonec i na 

zkušenosti, znalosti a praxe podnikatele (13). 

1.1.1.5 Obchodní plán 

Jestliže podnik není výrobního charakteru, vytvoří obchodní plán. Do obchodního plánu patří 

informace o nákupu zboží a služeb, plán dodavatelů, plán nákladů, plán prodejů a skladovací 

prostory (13). 

1.1.1.6 Marketingový plán 

V této kapitole podnikatel využije tzv. SWOT analýzu, kde analyzuje převážně tyto oblasti: 

finanční zdraví a sílu podniku, konkurenční pozice firmy na trhu, prodejní výsledky, pozici 

firmy na trhu a organizační strukturu firmy. Vysvětluje zde, jakým způsobem bude 

distribuovat a propagovat svoje výrobky a jakou si podnikatel zvolil strategii. Tato kapitola je 

pro investory velice důležitá, jelikož ukáže potencionální úspěch podniku (13). 
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1.1.1.7 Organizační plán 

Vystihuje organizační a řídící strukturu podniku. Uvádí se zde forma vlastnictví podniku, dále 

také management společnosti, jako jsou vedoucí pracovníci, kde se uvádí jejich vzdělání a 

zkušenosti (4). 

 

1. Hodnocení rizik 

Monitorujeme zde veškerá rizika, která by mohla ovlivnit podnikání. Rizika mohou plynout 

z konkurence, nevhodného marketingu či manažerského týmu. V této části se také navrhuje 

náhradní řešení a strategie, aby podnikatel byl seznámen s riziky a mohl jim čelit (1). 

2. Finanční plán 

Zde se posuzuje potřeba finančních zdrojů, jejich zabezpečení a prognóza hospodářských 

výsledků v prvních letech hospodaření. Je nutné, aby zde podnikatel sestavil předpoklad 

příjmů a výdajů s výhledem alespoň na 3 roky (1).  

 

 

1.1.2 Obsah podnikatelského záměru 

Obsah podnikatelského záměru je různý, ale vždy by měl obsahovat alespoň tyto části (4): 

 

 Charakteristika firmy a její cíle 

Tato část se zabývá strategií a cíli firmy, a to v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Měla by 

tedy obsahovat: 

 firemní historii, 

 popis služeb a produktů týkajících se podnikatelského záměru, 

 cíle a strategii firmy (4). 
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 Realizační resumé 

V realizačním resumé by měly být především základní informace o firmě: 

 sídlo a název společnosti, údaje a kontakt na osoby, 

 popis služeb a produktů firmy, 

 výhled firmy na dalších 3 až 5 let, 

 zhodnocení klíčových pracovníků firmy, 

 částka a struktura financování (4). 

 

 

 Organizační řízení a manažerský tým 

V této části podnikatelského záměru by měli být: 

 popis klíčových pracovníků na vedoucích pozicích, 

 odměňování pracovníků, 

 dlouhodobé záměry a cíle firmy, 

 řízení firmy, 

 organizační struktura (4). 

 

1.1.3 Riziko podnikatelského záměru 

Při vznikání projektu se může objevit situace, kdy vše není podle plánu a důvodů může být 

několik (6): 

 předmět podnikání se soustředil na obor podniků, kde převládá nabídka nad poptávkou 

nebo na nevhodný region, 

 některé části projektu, se kterými se počítalo, se neuskutečnily, a proto nemá podnik 

výhody, se kterými počítal, 

 vnější vlivy, se kterými se nepočítalo, mohou projekt zcela zastavit, 

 optimisticky zpracovaný projekt (6). 
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1.2 Podnikání 

Podnikáním se rozumí soustavná činnost, prováděná samostatně podnikatelským subjektem 

pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku (17).  

1.3 Podnikatel 

Podnikatelem podle tohoto zákona je: 

a) „osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,  

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů,  

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního 

předpisu“ (17). 

Místem podnikání pro fyzickou osobu je adresa zapsaná jako místo podnikání v obchodním 

rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel, jakožto fyzická osoba, je 

povinen zapisovat do obchodního rejstříku své skutečné místo podnikání. Podnikatel musí mít 

právní důvod k zapsaným prostorám a jejich užívání po celou dobu, kdy tyto prostory pro své 

podnikání využívá. Sídlem organizační složky podniku se rozumí adresa jejího umístění (17). 

 

1.4 Podnik 

Obchodní zákoník definuje podnik jako soubor hmotných, nehmotných a také i osobních 

složek podnikání. K podniku náleží práva, věci a jiné majetkové hodnoty, jež patří podnikateli 

a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit (17). 

 

 

 

 

 



18 

 

1.5 Právní formy podnikání v ČR 

Jako základní právní formy podnikání v České republice jsou dvě základní skupiny, a to 

fyzické osoby, jejíž živnosti se dále dělí na ohlašovací (vázané, řemeslné, volné) a 

koncesované. Ve druhé skupině jsou právnické osoby, které se dělí podle formy podnikání 

(17).  

1.5.1 Veřejná obchodní společnost 

„Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod 

společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem“ 

(17). 

1.5.2 Komanditní společnost 

„Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky 

společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku 

(komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři)“ (17). 

1.5.3 Akciová společnost 

„Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o 

určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým 

majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti“ (17). 

1.5.4 Společnost s ručením omezeným 

„Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady 

společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení 

vkladů do obchodního rejstříku (§ 106odst. 2)“ (17). 

Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou, ale nejvýše může mít 

padesát společníků. Základní kapitál musí činit alespoň 1Kč. Vkladem jednotlivých 

společníků musí být nejméně 1 Kč, ledaže společenská smlouva určí jinak. Společníci ručí 

společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů 

všech společníků podle zápisu v obchodním rejstříku. Nejvyšším orgánem společnosti je 

valná hromada. Statutárním orgánem je jeden nebo více jednatelů společnosti, kteří jsou 

jmenovaní valnou hromadou z řad společníků nebo jiných fyzických osob. Jestliže stanoví 

společenská smlouva, je možné ustanovit dozorčí radu společnosti. Obchodní jméno 

společnosti musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, ale může být 

uvedeno zkráceně „spol. s.r.o.“ nebo „s.r.o.“ (17). 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d4.aspx#par106
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1.6 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je písemný dokument zaměřený na budoucnost vývoje podniku. Význam 

podnikatelského plánu spočívá v získání a následné analýze interních a externích informací. 

Obsahuje charakteristiku všech faktorů (interních, externích) souvisejících se založením, 

provozováním, popřípadě rozvojem podniku. Jsou v něm určeny cíle, ale i postupy a způsoby 

k jejich dosažení. Podnikatelský plán je významný dokument při komunikaci s externími 

subjekty.  Umožní nám rozpoznat příležitosti a hrozby. Pro podnikatele je lepší odhalit 

chybnou úvahu pomocí podnikatelského plánu, než ji realizovat v podnikatelské praxi. Má též 

značný přínos pro motivaci a chování zaměstnanců, především v malých podnicích. 

Podnikatelský plán by měl být sestavován a aktualizován při významných událostech ve firmě 

(např. při rozšiřování podniku, zakládání podniku apod.) (1). 

Účelem vypracování podnikatelského plánu je prezentovat srozumitelně, pravdivě a podrobně 

představy vlastníků podniku o budoucím vývoji podnikání (1). 

Podnikatelský plán poskytuje především informace pro: 

 majitele podniku – prezentace cílů a vizí podniku, strategie a taktika k jejich dosažení, 

 investory – podklad pro rozhodnutí investování kapitálu, 

 banky – podklad pro stanovení bonity podniku, schopnosti splácet úroky a úvěry, 

 podnikový management – nástroj řízení podniku (1). 

Další důvody pro zpracování podnikatelské plánu se řídí aktuální potřebou podniku. V praxi 

se podnikatelský plán zpracovává například při: 

 změně poslání, vize a cíle podniku, 

 založení podniku, 

 rozšiřování podniku, 

 žádosti o zvýšení kapitálu (1). 

 



20 

 

1.7 SWOT ANALÝZA 

Systematický přístup pro analýzu společnosti a konkurence. SWOT je akronymem 

„Strengths“ (silné stránky), „Weaknesses“ (slabé stránky), „Opportunities“ (příležitosti) a 

„Threats“ (hrozby) (18). 

 

SWOT analýza se může zaměřit na analýzu konkurence nebo na vlastní společnost. Postup 

analýzy konkurence je takový, že se nejdříve uskuteční analýza prostředí, ze které se získají 

dostupné informace o konkurenci a dále se pokračuje podle zmíněných SWOT oblastí. 

Hodnotí se silné stránky vlastní společnosti a konkurence, jako například: kvalita výrobků, 

způsob prodeje, značka. Dále také slabé stránky konkurentů a vlastní společnosti (například: 

webové stránky, nákladovost, včasné dodání zboží) a tyto získané informace použijeme při 

tvorbě příležitostí, jež společnost má, nebo k definici hrozeb, které představují konkurenti. 

Formát SWOT analýzy můžeme využít jak pro nekvantitativní přístupy, tak i pro 

kvantifikovatelné prezentace výsledků, s tím, že se používají velmi sofistikované nástroje 

(18). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obrázek 1: SWOT analýza (Zdroj: https://managementmania.com/cs/swot-analyza) 
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1.8 Analýza prostředí (PEST) 

Analýza prostředí je zaměřena na dění vně i uvnitř podniku. Tato analýza by měla být 

prováděna permanentně, nikoliv jenom v určitých časových termínech. V rámci analýzy 

prostředí se hodnotí a sbírají informace o demografickém vývoji, vývoji legislativy, vývoji 

hospodářství, tedy ekonomickému vývoji, sociologickém a technologickém vývoji (19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: SWAP analýza (Zdroj: http://www.edolo.cz/sluzby-pro-expanzi/pest-analyza/) 

 

 

1.8.1 Legislativa 

Zjišťuje politickou situaci v zemi či oblasti, ve které jsme se rozhodli podnikat. Zde se 

promítají legislativní předpisy jako například: 

 daňové zákony, 

 státní regulace ekonomiky, 

 regulace importu a exportu, 

 občanský zákoník a jeho ustanovení, 

 obchodní právo, 

 zákon o veřejných zakázkách a mnoho dalších (19). 

Obrázek 2: PEST analýza (Zdroj: http://www.edolo.cz/sluzby-pro-expanzi/pest-analyza) 
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1.8.2 Demografie 

Zjišťují se údaje o zákaznících a konečných spotřebitelích, tedy obyvatelů. 

 věkový profil osob  

 hranice odchodu do důchodu, 

 vzdělanost obyvatelstva, 

 migrace, 

 národnostní složení a další (19). 

 

1.8.3 Ekonomika 

Zde se sledují makroekonomické údaje a trendy, ze kterých se zpracovávají finanční analýzy 

strategického plánu. Úspěšnost podniku na trhu ovlivňuje míra ekonomického růstu a přímo 

poukazuje na hrozby a příležitosti podnikatelského záměru. 

 úrokové sazby, 

 inflace, 

 měnové kurzy, 

 vývoj HDP, 

 ceny jednotlivých komodit -  energie, služby aj., 

 míra nezaměstnanosti, 

 průměrné mzdy, 

 vývoj daní (19). 
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1.8.4 Technologie 

Technická a technologická úroveň uživatele i v místě produkce silně ovlivňuje úspěšnost 

podnikání, a proto se zde zaměřuje na technologické standardy a nové technologické postupy, 

jež pomáhají úspěšně naplnit podnikatelský záměr. Významně se zde také sleduje vývoj 

technologií, který se stává velkou výhodou podnikání. Proto sledujeme: 

 tempo vývoje technologií 

 vývoj cen přírodních zdrojů, 

 úspěšnost substitutů, 

 nástup nových technologií, 

 rychlost zastarávání technologií (19). 

 

1.9 Zdroje a podklady pro zpracování finanční analýzy 

Finanční analýza je závislá na kvalitě vstupních informací, proto by měla mít vstupní data 

potřebnou kvalitu a měla by být dostatečně komplexní (9). 

Nejvyužívanějším zdrojem vstupních dat jsou základní účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku 

a ztráty a přehled o peněžních tocích (cash flow) (9). 

1.9.1 Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem každého podniku. Rozvaha je tvořena aktivy a 

pasivy. Aktiva nám poskytují informace o majetkové struktuře podniku, pasiva obsahují 

informace o zdrojích jeho financování (10). 

Rozvaha se řídí dvěma hlavními principy, tj. princip podvojnosti a bilanční princip. Bilanční 

princip udává, že musí být zachována bilanční rovnost, tzn. aktiva = pasiva. Princip 

podvojnosti znamená, že všechny hospodářské operace ovlivní vždy alespoň dvě rozvahové 

položky (11). 
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1.9.2 Výkaz zisků a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty zachycuje vztahy mezi výnosy, jichž podnik dosáhl, a náklady, které 

s vytvořením těchto výnosů souvisejí (12). 

Rozdíl mezi výnosy a náklady představuje výsledek hospodaření, který ukáže, zda je podnik 

za sledované období v zisku nebo ve ztrátě. Výsledek hospodaření je nejdůležitější položkou 

tohoto výkazu (12). 

1.9.3 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 

Výkaz cash flow poskytuje přehled o skutečných peněžních tocích, které přicházejí (příjmy) 

do podniku nebo naopak odcházejí (výdaje). Přehled o peněžních tocích poskytuje informace 

o reálné finanční situaci podniku (6). 

 

 

1.10 Finanční analýza 

Základem finanční analýzy je soustava poměrových ukazatelů. Kromě těchto ukazatelů se též 

využívají absolutní ukazatelé, tvořené významnými položkami výsledovky, rozvahy, případně 

i peněžních toků. Základem těchto soustav jsou ukazatelé rentability, likvidity, aktivity, 

kapitálové struktury, resp. zadluženosti. Dále se také využívají tzv. souhrnné ukazatele, kam 

především patří index IN05 (16).  

Finanční analýza charakterizuje výkonnost firmy a jejího finančního zdraví. Analýza a 

hodnocení ukazatelů poskytují informace o slabých a silných stránkách firmy na základě 

srovnání s doporučenými hodnotami (standardy) (16).  

1.10.1 Horizontální a vertikální analýza 

Stěžejním bodem finanční analýzy je rozbor finančních výkazů, a to horizontální a vertikální. 

Obě tyto analýzy nám umožnují vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů v určitých 

souvislostech a relacích (9). 
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1.10.1.1 Horizontální analýza 

Též se jí říká analýza vývojových trendů. Sleduje vývoj zkoumané veličiny v čase, vyjadřuje 

změnu v procentech nebo indexem (řetězovým nebo bazickým) a porovnává je ve vztahu k  

jinému účetnímu období. Porovnává položky ve výkazu po řádcích, tzn. horizontálně, proto 

hovoříme o horizontální analýze. Pro tuto analýzu je potřebné mít alespoň dvě po sobě jdoucí 

období (9). 

 

1.10.1.2 Vertikální analýza 

Je založena na rozboru finančních výkazů, ze kterých vyčísluje procentní podíl jednotlivých 

položek na celku. Sleduje strukturu finančních výkazů vztahujících se ke smysluplné veličině, 

např. celková bilanční suma (7).  

 

1.10.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů slouží k hodnocení finanční situace firmy a využívá 

následující ukazatelů (6): 

 Čistý pracovní kapitál je rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými 

krátkodobými dluhy. 

 Čisté pohotové prostředky jsou rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a 

okamžitě splatnými závazky. 

 Čistý peněžně-pohledávkový fond znamená, že při výpočtu se vylučují z oběžných 

aktiv zásoby nebo i nelikviditní pohledávky a od takto upravených aktiv se odečtou 

krátkodobé závazky (6). 
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1.10.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů ukazuje v časovém úseku vývoj finanční situace ve firmě, 

určuje také pomocí podílu jejich vzájemný vztah mezi dvěma nebo více absolutními ukazateli 

(8). 

 

Mezi poměrové ukazatele patří: 

 Ukazatele rentability 

Ukazatelé rentability srovnávají dosažený zisk a výši zdrojů, které byly použity pro jejich 

dosažení (8). 

 Ukazatel rentability vloženého kapitálu vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový 

kapitál vložený do firmy, nezávisle na zdroji financování 

 
Vzorec 1: Rentabilita vloženého kapitálu (Zdroj: 8) 

 

 

 Ukazatel rentability celkových vložených aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání, bez ohledu na to, jakými zdroji jsou financována. 

 
Vzorec 2: Rentabilita celkových vložených aktiv (Zdroj: 8) 

 

 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu je ukazatel, který pomáhá zjistit, zda kapitál 

přináší dostatečný výnos, zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich 

investičního rizika. 

 

Vzorec 3: Rentabilita vlastního kapitálu (Zdroj: 8) 

 

 Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje zisk, který se vztahuje k tržbám. 

 

Vzorec 4: Rentabilita tržeb (Zdroj: 8) 
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 Ukazatelé zadluženosti 

Vyjadřují vztah vlastních zdrojů financování s cizími (6).  

 Celková zadluženost ukazatel věřitelského rizika 

 

Vzorec 5: Celková zadluženost (Zdroj: 6) 

 Koeficient samofinancování vyjadřuje finanční nezávislost firmy 

 

Vzorec 6: Koeficient samofinancování (Zdroj: 6) 

 Úrokové krytí ukazuje, kolikrát zisk převyšuje placené úroky 

 

Vzorec 7: Úrokové krytí (Zdroj: 6) 

 Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity prezentují, zda je podnik schopný platit své závazky. Vyskytuje se zde 

pojem solventnost, což znamená, že firma má část majetku v peněžní formě, aby byla schopná 

svoje závazky splatit. Podmínkou solventnosti je tedy likvidita (6). 

 

 Běžná likvidita ukazuje, kolikrát jsou kryté krátkodobé závazky oběžnými aktivy. 

 

 

Vzorec 8: Běžná likvidita (Zdroj: 6) 
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 Pohotová likvidita je stejná jako běžná likvidita, akorát vylučuje z oběžných aktiv 

zásoby. 

 

Vzorec 9: Pohotová likvidita (Zdroj: 6) 

 

 Okamžitá likvidita ukazuje, zda je firma schopná platit svoje právě splatné dluhy. 

 

 

Vzorec 10: Okamžitá likvidita (Zdroj: 6) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

2.1 Informace o firmě 

 

2.1.1 Historie firmy 

Společnost Metgas působí na trhu od roku 2011 v Berouně, kde se zabývala servisem 

kogeneračních jednotek pouze v Čechách, poté se firma rozšířila, a tím zvětšila svoji 

působnost na celou Českou republiku i Slovensko. 

 

2.1.2 Základní údaje o firmě 

Obchodní jméno: MET GAS s.r.o. 

Sídlo: Beroun – Beroun-Město, Košťálkova 1364/27, PSČ 26601 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Vznik společnosti: 13. června 2011 

Identifikační číslo: 241 24 893 

Základní kapitál: 200 000,- Kč 

Statutární orgán: Leopold Čurda, Jiří Hakl 

Společníci: Luboš Heřman, Leopold Čurda, Jiří Hakl, Ing. Miroslav Jeleček 

Předmět podnikání: výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů 

Počet zaměstnanců: 11 
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2.1.3 Popis činnosti 

Firma má sídlo v Berouně, což je ideální místo pro podnikání, jelikož nedaleko se nachází 

naše hlavní město Praha, kde má firma své dodavatele i odběratele. Tato společnost se zabývá 

diagnostikou, servisem a opravami stavebních strojů, lodních a lokomotivních motorů, 

kogeneračních jednotek a záložních zdrojů elektrické energie, včetně dodávek náhradních 

dílů. Dále se zabývá instalací hnacích agregátů do jednotlivých zařízení a jejich 

zprovozněním. 

 

2.2 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza je důležitý a snadno použitelný nástroj k vytvoření celistvého pohledu na 

situaci podniku. Slouží nám k posouzení interního prostředí. Informace, které z této analýzy 

plynou, se použijí jako nástroj k vytvoření obchodní strategie firmy. Podstatou této analýzy je 

zjistit, kde má firma silné a slabé stránky a jaké jsou její příležitosti, nebo naopak hrozby. 

Silné stránky Slabé stránky 

 kvalita služeb 

 zkušenosti zaměstnanců 

 kompletní služby (doprava, servis, 

montáž) 

 umístění podniku 

 dobré jméno společnosti 

 zaměstnanci dlouhodobě působí 

v oboru 

 

 doba splatnosti pohledávek 

 problémy s vymáháním pohledávek 

 nedostatečná propagace firmy 

 nedostatečný počet kvalifikovaných 

zaměstnanců 

 finanční stabilita 

 špatná komunikace 

Příležitosti Hrozby 

 propagace firmy 

 rozšíření služeb 

 rozvoj firmy 

 použití nových technologií 

 školení zaměstnanců 

 proniknutí na zahraniční trhy 

 silná konkurence 

 růst mezd 

 nárůst dlužníků 

 růst cen nákladů 

 politické zásahy 

 



31 

 

2.3 PEST analýza 

 

2.3.1 Legislativní prostředí 

Na podnikatele v ČR působí mnoho legislativních zákonů a právních norem, které je omezují 

nebo značným způsobem zpomalují. Dnes dochází v mnoha případech k soudním sporům 

mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty, které se „vlečou“ zbytečně dlouhou dobu, než se 

vyřeší. V současné době vládne strana, která podporuje podnikání, což by snad mohlo vést 

k zlepšení podnikatelské situace v ČR.  Snad se v této tendenci podporovat podnikatele bude i 

nadále pokračovat. 

 

2.3.2 Ekonomické prostředí 

Velký vliv na podnikání mají neustále se zvyšující daňové poplatky. Zvyšuje se DPH či 

spotřební daně, které snižují poptávku. Také hrubý domácí produkt a inflace patří mezi 

důležité aspekty.  

HDP je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém místě. 

Tento ukazatel se využívá pro určování výkonnosti ekonomiky států. V ČR se HDP ve 2. 

čtvrtletí 2014 zvýšila o 2.5%. Naopak inflace klesla v roce 2013 z 3,3% na 1,4%, což má za 

následek zlepšení například v ceně materiálových zdrojů nebo populačního vlivu (14). 

 

2.3.3 Sociální prostředí 

 Jako důležitý ukazatel v sociálním prostředí se považuje ukazatel nezaměstnanosti. Úřad 

práce v listopadu roku 2014 evidoval celkem 517 508 uchazečů o zaměstnání což je o 47 805 

méně než v listopadu 2013 (15).  

Nedostatek peněz se nejvíce projevuje především při nakupování potravin a každodenních 

potřeb, na druhé straně lidé tolik neutrácejí za kulturu, sport a rekreaci. 
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2.3.4 Technologické prostředí 

V dnešní době je pro firmu velmi důležitá kvalita nabízených služeb a produktů, aby firma 

byla konkurenceschopná. Zákazníci požadují stále kvalitnější služby, a proto musíme 

využívat nové technologie. 

Nové technologie nám poskytnou zefektivnění výroby, zlepšení produktivity práce a 

zlepšenou organizaci ve firmě. Důležití jsou však i dobře vyškolení pracovníci, kteří s těmito 

novými technologiemi musí umět pracovat. Tyto výše zmíněné prvky nám pomohou v boji 

s konkurencí a stanou se naší nespornou výhodou. 
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2.4 Finanční analýza firmy 

2.4.1 Struktura aktiv a pasiv 

Tabulka 1: Struktura aktiv a pasiv podniku (Zdroj: vlastní tvorba) 

 

2011 2012 2013 

Částka % Částka % Částka % 

Aktiva celkem 4025 100 6258 100 7751 100 

Stálá aktiva 162 4 1112 18 2606 34 

Oběžná aktiva 3861 96 5128 82 5128 66 

Časové 
rozlišení 2 0 18 0 17 0 

Pasiva celkem 3012 100 4446 100 7375 100 

Vlastní kapitál  200 7 1213 27 3026 41 

Cizí zdroje  2090 69 3233 73 4261 58 

Časové 
rozlišení 721 24 0 0 88 1 

Pozn. Částky jsou uvedeny v tis. Kč 

 

 

 

                         

 

 

 

Graf 1: Struktura aktiv podniku za rok 2012 (Zdroj: vlastní tvorba) 

 

Jak lze vidět z grafu 1, převažují ve firmě oběžná aktiva. Jde tedy o kapitálově lehkou 

společnost. Vývoj v posledních letech se zdá příznivý, jelikož stálá aktiva každým rokem 

rostou, naopak oběžná klesají. V roce 2011 byly oběžná aktiva 96%, tak v roce 2013 jsou 

pouze 66%. 
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Graf 2: Struktura pasiv podniku za rok 2012 (Zdroj: vlastní tvorba) 

  

U pasiv je z grafu 2 vidět, že ve firmě převládají cizí zdroje. Podnik téměř všechny svoje 

činnosti hradí z bankovních úvěrů. Jak lze vyčíst z tabulky, cizí zdroje každý rok rostou. 

Firma se rozrůstá z hlediska vozového parku firmy a její celkové působnosti. 
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2.4.2 Vertikální analýza 

Tabulka 2: Vertikální analýza (Zdroj: vlastní tvorba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Vertikální analýza - rozvaha (Zdroj: vlastní tvorba) 

 

Jak lze vidět z grafu, tak v naší společnosti největší podíl mají oběžná aktiva. Největší podíl 

zaujímaly krátkodobé pohledávky, protože odběratelé měli problémy s placením. 

 

 

Rozvaha 2011 2012 2013 

Dlouhodobý majetek 
4,02% 17,77% 33,62% 

Oběžná aktiva 
95,93% 81,94% 66,16% 

Časové rozlišení (Aktiva) 
0,05% 0,29% 0,22% 

Vlastní kapitál 
6,64% 27,28% 41,03% 

Cizí zdroje 
69,39% 72,72% 57,78% 

Časové rozlišení 
23,97% 0% 1,19% 
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2.4.3 Horizontální analýza 

Tabulka 3: Horizontální analýza (Zdroj: vlastní výroba) 

 

Jak lze vidět z tabulky, tak v roce 2011 je procentní nárůst důsledkem založení společnosti 

veliký, a to především nákupem nového majetku a jeho následného financování. V dalším 

roce se firma nadále rozvíjí, avšak klesají krátkodobé finanční prostředky, jelikož firma 

uskutečnila nákup náhradních dílů, tedy zásob. 

 

 

2.4.4 Analýza rozdílových veličin 

Tabulka 4: Analýza rozdílových veličin (Zdroj: vlastní výroba) 

 

 

 

 

Z dosažených hodnot ukazatele čistého pracovního kapitálu je zřejmé, že likvidita podniku má 

rostoucí tendenci. Růst je zapříčen nárůstem finančních prostředků a úbytkem krátkodobých 

dluhů.  

Rozvaha 2011-2012 2012-2013 

Dlouhodobý hmotný majetek +587% +134% 

Zásoby +188% +492% 

Krátkodobé peněžní prostředky +246% -14,62% 

Krátkodobé pohledávky 105% +71% 

Krátkodobé závazky -15,72% -34% 

Základní kapitál 0% 0% 

Zákonný rezervní fond +20000% 0% 

Výsledek hospodaření minulých let 993054% +182% 

Bankovní úvěry a výpomoci +519% +115% 

Časové rozlišení (Pasiva) -93% +85% 

 2011 2012 2013 

ČPK (manažerský přístup) 1 842 849 3 411 088 4 062 970 

ČPK (investorský přístup) 38 000 101 054 419 683 

ČPP 1 517 183 -229 022 119 923 

ČPM 1 892 629 3 367 096 3 210 715 
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Čisté pohotové prostředky mají též rostoucí tendenci, v roce 2011 byla firma založena, proto 

v tomto roce je hodnota vysoká. V dalších letech podnik snížil své pohledávky, zvýšil svou 

likviditu a také se zbavil druhotné platební neschopnosti. 

Čistý peněžní majetek se kromě roku 2013 vyvíjí kladně. Mírný pokles v roce 2013 je 

zapříčiněn úbytkem pohledávek. 

 

2.4.5 Analýza likvidity 

Tabulka 5: Analýza likvidity (Zdroj: vlastní výroba) 

 2011 2012 2013 

Běžná 1,88 3,17 1,12 

pohotová 1,85 0,60 1,46 

okamžitá 0,19 0,86 0,40 

 

 

 

Graf 4: Analýza likvidity (Zdroj: vlastní tvorba) 

Běžná likvidita se nachází v doporučených hodnotách – společnost dokáže uhradit krátkodobé 

závazky z oběžných aktiv a nemusí je hradit z dlouhodobých zdrojů. 
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Pohotová likvidita se pohybuje nad doporučenou hodnotou, kromě roku 2012, kdy významně 

poklesla. 

Okamžitá likvidita se pohybuje v doporučených hodnotách, v roce 2012 se dostala nad 

doporučené hodnoty, což může být bráno jako dobrý počin pro podnik. 

 

 

2.4.6 Rentabilita 

Tabulka 6: Analýza rentability (Zdroj: vlastní výroba) 

 2011 2012 2013 

ROI   19% 22% 3% 

ROA 25% 29% 5% 

ROE 507% 149% 12% 

ROS 13% 10% 2% 

ROCE 56% 45% 17% 

 

V roce 2011 - 2012 lze vyčíst vysokou míru rentability vlastního kapitálu, na který mělo vliv 

založení společnosti, při kterém neměla firma dostatek vlastního kapitálu. V roce 2013 vidíme 

velký pokles rentability, jelikož firma investovala do hmotného majetku, a tím zvýšila svůj 

vlastní kapitál. 
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2.4.7 Analýza zadluženosti 

Tabulka 7: Analýza zadluženosti (Zdroj: vlastní výroba) 

Analýza zadluženosti 2011 2012 2013 

Celková zadluženost 1,92 1,93 1,82 

Koef. samofinancování 0,05 0,19 0,39 

Úrokové krytí 51,32 12,84 1,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Podíl samofinancování (Zdroj: vlastní tvorba) 

Patrné je mírné snižování celkové zadluženosti, protože bankovní úvěry a cizí výpomoci se 

snižují. 
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3 VLASTNÍ NÁVHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

 

Z hlediska umístění jsem se po domluvě s vedením firmy rozhodl umístit pobočku do 

Jihomoravského kraje, nejlépe poblíž Brna, aby pokryla Moravu a Slovensko, jelikož sídlo 

firmy je v Berouně a pokrývá celé Čechy.  

Dále také vypracuji předběžný rozpočet na celkové náklady a výnosy spojené s novou 

pobočkou. Vypracuji tři varianty rozpočtů, a to optimistickou, reálnou a pesimistickou.  

Také se zaměřím na ušetření času zaměstnanců a spotřeby automobilů z hlediska stávajícího 

sídla v Čechách a častého ježdění právě za zakázkami na Moravě. 
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3.1 Stanovení místa 

Náklady na koupi budovy 

Nová pobočka by měla být umístěna u dálnice, jelikož zaměstnanci za svou prací cestují a 

ulehčilo by to jejich výjezdům. Vyhovující budovu, dle mého hledání, je zde možné sehnat za 

cenu okolo 3 500 000 Kč.  

Z hlediska zákazníků 

Rozhodl jsem se pro umístění na okraji Brna, protože firma má své zakázky nejčastěji v 

jeho okolí a též je zde blízko k našim obchodním partnerům na Slovensko. 

Z hlediska konkurence 

Bohužel konkurence je na Moravě vysoká, jelikož se zde nachází firma TEDOM s.r.o., která 

je v tomto odvětví číslo jedna v České republice. Avšak naše firma si své zákazníky postupně 

nachází, a to především kvůli nižším cenám oproti konkurenci. 

Z hlediska dodavatelů 

Největším dodavatelem jsou pro naši firmu oficiální výrobci náhradních dílů, například 

americký Caterpillar. Tito výrobci se nachází po celém světě, proto se k nám potřebný 

materiál dostává pomocí kurýrních služeb nebo pošty. Z hlediska dodavatelského nám 

vybrané místo nebude dělat problémy. 

 

Firma zvážila všechny pro i proti, a navzdory velké konkurenci, která je největším problémem 

se rozhodla tuto moravskou pobočku vybudovat. 
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3.2 Projekt 

3.2.1 Budova 

Cena vyhovující budovy se pohybuje kolem 3 500 000 Kč. V této částce je zahrnuto základní 

vybavení jak pro dílnu k případným opravám motorů, tak i pro obytný prostor, který bude 

sloužit jako kancelář. Jako financování si firma vybrala hypotéku, proto budu porovnávat 

nabídky hypoték od různých bank a následně vyberu tu nejvhodnější pro tento účel. 

Firma má k dispozici částku 1 000 000 Kč, proto výše hypotečního úvěru bude 2 500 000Kč. 

Po domluvě s vedením firmy jsme se rozhodli stanovit dobu splácení na 10 let.  

 Hypotéka od ČSOB 

U této hypotéky na 2,5mil. Kč s dobou splácení 10 let vzniká úroková míra při fixaci 5-ti let 

2,59% p.a. Měsíční splátka tedy činí 23 443 Kč. 

 Hypotéka od Raiffeisen BANK 

Tato hypotéka na 2,5mil. Kč s dobou splácení 10 let vzniká úroková míra při fixaci 5-ti let 

2,19% p.a. Měsíční splátka činí 23 217 Kč. 

 

Po zhodnocení těchto hypoték jsem se rozhodl pro hypotéku od Raiffeisen BANK, která 

nabídla nejnižší úrokovou sazbu, navíc má tato banka dobré renomé a stabilní pozici na trhu 

s bankovními produkty, proto neočekáváme problémy s touto společností po celou dobu 

plynutí našeho úvěru. 
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3.2.2 Zaměstnanci 

Firma uvažuje pro tuto pobočku vytvořit tři pracovní místa. Dva zaměstnanci by pracovali 

jako montážní technici, kteří by jezdili na servisní prohlídky po celé Moravě. Třetí 

zaměstnanec by zařizoval správný chod celé pobočky.  Na platovém ohodnocení jsme se 

s firmou dohodli podle stávajících platů, a proto plat servisních techniku bude 18 000 Kč a 

pro vedoucího pobočky 23 000 Kč. Na tyto místa firma vypíše výběrové řízení, jelikož tato 

práce je velmi odborná a technici nesou velkou zodpovědnost za odvedenou práci. Po zvážení 

všech přihlášek na tyto místa budou vybrání zkušení a pracovití uchazeči.  

Tabulka 8: Náklady na zaměstnance (Zdroj: vlastní výroba) 

Položka Částka v Kč 

Hrubá mzda servisního technika 18 000 

Hrubá mzda vedoucího pobočky 23 000 

Měsíční náklady na servisního technika 20 300 

Měsíční náklady na vedoucího pobočky 24 700 

Celkové měsíční náklady na 3 zaměstnance 65 300 

Celkové roční náklady na 3 zaměstnance 783 600 

 

3.2.3 Automobil 

Rozhodl jsem se pro automobil značky Dacia Lodgy, jelikož firma automobily této značky už 

vlastní a jsou s nimi spokojeni. Automobily Dacia jsou poměrně levné a z vlastní zkušenosti 

firmy i dostatečně kvalitní, navíc nám její finanční oddělení na tento model poskytl i výhodný 

úvěr. Cena vybraného modelu Lodgy 1.5dCi Arctica činní včetně DPH 334 200 Kč. 

 Úvěr pro právnické osoby od RENAULT RETAIL GROUP CZ, s.r.o. 

Jedná se o úvěr pro právnické osoby se smluvenou akontací, která činní 66 840 Kč. Po 

domluvě s firmou byl úvěr stanoven na 2 roky, resp. na 24 měsíců. Měsíční splátka úvěru je 

12 810 Kč. 
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 Odpisy automobilu 

Odpisy byly stanoveny rovnoměrné, dle zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu, se tento 

automobil řadí do 2. odpisové skupiny. Doba odepisování činní 5 let a sazby v prvním roce 

činní 11%, další roky pak pokračují na hodnotě 22,25%. 

 

 Roční náklady na automobil 

Firmě při pořízení vznikají též náklady s každodenním provozem, a proto jsem vytvořil 

přehled předpokládaných nákladů spojené s tímto automobilem. 

Tabulka 9: Roční náklady na automobil (Zdroj: vlastní výroba) 

Položka Částka v Kč 

Pohonné hmoty 

Průměrný počet ujetých km    80 000 

Cena nafty   33,50 Kč 

Cena za km při průměrné spotřebě 7 l/100km je  2,35 Kč 

188 000,- 

Roční dálniční známka 1 500,- 

Silniční daň 1 248,- 

Provozní náklady 20 000,- 

Celkem 210 748,- 
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3.3 Finanční plán 

3.3.1 Varianta reálná 

Jelikož není možné přesně určit výnosy a náklady, budu vycházet z odhadovaných hodnot, na 

kterých jsem se s firmou domluvil. 

Předpokládám tedy, že tržby nové pobočky budou první rok na 75%, druhý rok na 90% a od 

třetího roku by měli dosahovat 100%. To stejné platí u nákladů na spotřebu materiálu, energií 

a ostatních. 

 

Tabulka 10: Varianta reálná (Zdroj: vlastní výroba) 

Položka 2015 2016 2017 2018 

Tržby celkem 2 400 3 086 3 426 3 426 

Náklady na zaměstnance 784 784 784 784 

Spotřeba materiálu a 
energie 

514 616 685 685 

Cestovné 506 607 674 674 

Náklady na prezentaci 20 24 27 27 

Odpisy 470 564 627 627 

Úroky z úvěrů 165 198 220 220 

Náklady celkem 2 459 2 793 3 017 3 017 

Výnosy celkem -59 293 409 409 
 Pozn.: částky jsou uvedeny v tis. Kč 
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3.3.2 Varianta pesimistická 

U této varianty předpokládám, že se náklady zvýší a příjmy naopak sníží kvůli nepříznivé 

situaci na trhu. Tržby se sníží o 4% a celkové náklady se naopak zvýší o 2%, než je uvedeno 

v reálné variantě. Důvodem zvýšení nákladů je vyšší cena materiálu, energií a nákladů na 

zaměstnance. 

Tabulka 11: Varianta pesimistická (Zdroj: vlastní výroba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: částky jsou uvedeny v tis. Kč 

 

3.3.3 Varianta optimistická 

U této varianty budu počítat s tím, že výnosnost pobočky bude od počátku jejího založení 

100%. Navíc se sníží celkové náklady o 4%. Tyto náklady se nám sníží při nákupu materiálu, 

který jsme se rozhodli odebírat od jediného odběratele a ten nám poskytl věrnostní program. 

Tabulka 12: Varianta optimistická (Zdroj: vlastní výroba) 

Položka 2015 2016 2017 2018 

Tržby celkem 3 426 3 426 3 426 3 426 

Náklady na zaměstnance 784 784 784 784 

Spotřeba materiálu a 
energie 

514 616 685 685 

Cestovné 506 607 674 674 

Náklady na prezentaci 20 24 27 27 

Odpisy 470 564 627 627 

Úroky z úvěrů 165 198 220 220 

Náklady celkem 2 361 2 681 2 896 2 896 

Výnosy celkem 1 065 745 530 530 
Pozn.: částky jsou uvedeny v tis. Kč 

Položka 2015 2016 2017 2018 

Tržby celkem 2 304 2 963 3 289 3 289 

Náklady na zaměstnance 809 809 809 809 

Spotřeba materiálu a 
energie 

539 644 715 715 

Cestovné 506 607 674 674 

Náklady na prezentaci 20 24 27 27 

Odpisy 470 564 627 627 

Úroky z úvěrů 165 198 220 220 

Náklady celkem 2 508 2 849 3 077 3 077 

Výnosy celkem -204 114 212 212 
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3.4 Úspora nákladů 

Vzhledem k častým výjezdům techniků na Moravu a Slovensko jsem se rozhodl pro shrnutí, 

kolik firma ušetří nákladů, jestliže pobočka na území Moravy bude vybudována. 

Tabulka 13: Náklady na cestu mezi pobočkami (Zdroj: vlastní výroba) 

Položka Částka v Kč 

Cena za ujetí 238 km mezi pobočkami 

Beroun - Brno při průměrné spotřebě 

7 l/100km a ceně pohonných hmot 33,50Kč 

560,- 

Plat zaměstnance za čas strávený na cestě 400,- 

Opotřebení automobilu 150,- 

Celkem za jednu cestu 1 110,- 

Cena celkem za 100 výjezdů na Moravu 111 000,- 

 

Jak lze z tabulky vyčíst, cena za jednu cestu mezi pobočkami je 1110 Kč, které by firma 

mohla ušetřit, jestliže bude vybudována pobočka na území Moravy. Jako další je snížení 

rizika dopravní nehody, která na této cestě může nastat. Z výkazů poskytnutých firmou je 

patrné, že 150 výjezdů na Moravu a Slovensko každý rok by firmě ušetřilo částku 111 000Kč. 

Tento výsledek je považován za velice přínosný a může posloužit jako motivační faktor při 

budoucím rozhodování o vybudování pobočky. Ušetřené náklady by bylo možné využít pro 

jiné účely, jako jsou třeba propagace společnosti nebo vytvoření nových webových stránek. 

 

 

 

 

 

 



48 

 

ZÁVĚR 

Bakalářskou práci jsem vypracoval pro firmu Metgas s.r.o., která se zabývá servisem 

kogeneračních jednotek. Společnost jsem si vybral na základě její velmi vstřícné ochoty 

poskytnout mi veškeré materiály či konzultace potřebné k sestavení práce. 

Cílem práce bylo vytvořit podnikatelský záměr na rozvoj společnosti a na základy finanční 

analýzy posoudit skutečný stav podniku a zjistit, zda je schopen se podnik rozšířit či nikoliv. 

Jako první jsem ve své práci věnoval pozornost základním teoretickým poznatkům, které se 

této problematiky týkají. Jednalo se především o to, jak správně sestavit podnikatelský plán, 

finanční, SWOT a PEST analýzu a také čemu dalšímu věnovat pozornost. Dále jsem zde 

popsal metody a postupy při řešení důležitých ukazatelů, které byly v práci použity. Sestavení 

těchto analýz musí být komplexní a důkladné, abychom správně vyhodnotili situaci podniku, 

dále příležitosti a hrozby, na které se podnik musí zaměřit.  

V další části jsem se zaměřil na analýzu současného stavu podniku pomocí vypracování již 

výše zmíněných analýz. Sestavení kompletní finanční analýzy nám přineslo náhled na 

finanční situaci podniku. Dále jsem využil PEST analýzu, jež nám umožnila pohled na okolí 

podniku, a fakta zjištěná z těchto analýz byla shrnuta do SWOT analýzy, která nám přinesla 

ucelený pohled na celkovou situaci podniku. 

V poslední části jsem se zabýval návrhy na řešení situace ve firmě. Jako první jsem s vedením 

firmy určil místo otevření pobočky. Nejvhodnější lokalita s ohledem na zákazníky je v okolí 

Brna. Dále jsem vypracoval předběžný rozpočet na vhodnou budovu, který jsem na základě 

mého hledání stanovil na 3 500 000 Kč. Na tuto částku si po konzultaci firma vezme úvěr od 

Raiffeisen Bank na částku 2 500 000 Kč. Další náklady spojené s novou pobočkou jsou 

automobil a zaměstnanci, na něž jsem též vytvořil rozpočty. Také jsem v této části práce 

vytvořil předpokládaný finanční plán ve třech variantách, a to reálné, pesimistické a 

optimistické, kde jsem zjistil, že projekt by ve všech variantách obstál. Nakonec jsem spočítal 

roční úsporu nákladů, které firma ušetří, jestliže se tato pobočka vybuduje. 

Závěrem bych chtěl říci, že pokud vývoj firmy, který jsem v této práci předpokládal, bude 

odpovídat skutečnému vývoji, pak projekt bude úspěšný a firmě přinese zisk a upevnění místa 

na trhu. Z mého pohledu projekt doporučuji a firmě přeji hodně štěstí při budování pobočky.  
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I 

 

PŘÍLOHY 

Rozvaha k 31.12.2011 
Aktiva Pasíva 

  Účet Název 

022/200 Dopravní prostředky 161 658,00 
 082/200 Oprávky k dopr. prostředkům 

 
32 332,00 

112/100 Materiál na skladě 49 950,00 
 211/100 Pokladna Kč 35 632,00 
 211/200 Pokladna EUR 20 389,74 
 211/500 Pokladna LVL 1 843,00 
 221/200 Běžný účet ČS 400936369/0800 CZK 234 194,39 
 221/500 Běžný účet ČS EUR 109 178,89 
 311/100 Odběratelé 107,80 
 311/200 Odběratelé zahraniční 721 946,44 
 321/100 Dodavatelé 

 
1 469 652,87 

331/100 Zaměstnanci 
 

74 546,00 

335/100 Pohledávky za zaměstnanci -972,02 
 336/100 Zdravotní pojištění 

 
11 143,00 

336/200 Sociální pojištění 
 

25 994,00 

341/100 Daň z příjmu 
 

238 450,00 

342/100 Ostatní přímé daně 
 

-1 440,00 

343/400 DPH - bilance na konci roku 
 

99 535,00 

345/200 Silniční daň 
 

540,00 

353/100 Pohl. za upsaný zákl. kapitál  100 000,00 
 381/100 Náklady příštích období 1 630,00 
 389/100 Dohadné účty pasivní 

 
721 332,42 

411/100 Základní kapitál Čurda 
 

50 000,00 

    

411/200 Základní kapitál Heřman 
 

50 000,00 

411/300 Základní kapitál Hakl 
 

50 000,00 

411/400 Základní kapitál Jeleček 
 

50 000,00 

461/200 Uvěr Jumper 
 

139 419,00 

Celkem   4 024 558,24 3 011 504,29 

Zisk 
  

 1 013053,95 
 

 

 

 

 

 



II 

 

Rozvaha k 31.12.2012 
  

 
Aktiva 

 
Pasíva 

Účet Název 

022-200 Dopravní prostředky 1 111 761,00   

082-200 Oprávky k dopr. prostředkům   257 984,00 

112-100 Materiál na skladě 144 005,00   

211-100 Pokladna Kč 93 355,00   

211-200 Pokladna EUR 21 779,28   

211-500 Pokladna LVL 1 801,65   

221-200 Běžný účet ČS 400936369/0800 CZK 374 187,09   

221-400 Běžný účet ČS 415305359/0800 CZK 751 055,01   

221-500 Běžný účet ČS EUR 145 702,89   

311-100 Odběratelé 3 478 063,60   

311-200 Odběratelé zahraniční 10 389,86   

314-100 Poskytnuté provozní zálohy 12 092,33   

321-100 Dodavatelé   1 090 160,41 

331-100 Zaměstnanci   91 522,00 

335-100 Pohledávky za zaměstnanci -4 440,60   

336-100 Zdravotní pojištění   11 971,00 

336-200 Sociální pojištění   27 922,00 

341-100 Daň z příjmu   233 740,00 

342-100 Ostatní přímé daně   -6 681,00 

343-400 DPH - bilance na konci roku   169 331,00 

345-200 Silniční daň   -1 062,00 

353-100 Pohl. za upsaný zákl. kapitál Čurda 100 000,00   

381-100 Náklady příštích období 18 583,00   

389-100 Dohadné účty pasivní   47 442,27 

391-100 Opravná položka k pohledávkám   446 005,00 

411-100 Základní kapitál Čurda   50 000,00 

411-200 Základní kapitál Heřman   50 000,00 

411-300 Základní kapitál Hakl   50 000,00 

411-400 Základní kapitál Jeleček   50 000,00 

421-100 Zákonný rezervní fond   20 000,00 

428-100 Nerozdělený zisk min. let   993 053,95 

461-200 Uvěr Jumper   126 171,28 

461-300 Úvěr Octavia II   109 693,55 

461-500 Úvěr Ford Tranzit   368 534,18 

461-600 Úvěr Dacia Lodgy   259 918,00 

Celkem   6 258 335,11 4 445 705,64 

Zisk     1 812 629,47 
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Rozvaha k 31.12.2013 
  

 
Aktiva 

 
Pasíva 

Účet Název 

022-100 Stroje, přístroje a zařízení 50 750,00   

022-200 Dopravní prostředky 2 554 756,00   

082-100 Oprávky ke strojům, příst.a z.   5 075,00 

082-200 Oprávky k dopr. prostředkům   879 755,00 

112-100 Materiál na skladě 852 255,00   

211-100 Pokladna Kč 480 741,00   

211-200 Pokladna EUR 40 737,09   

211-500 Pokladna LVL 1 951,95   

221-200 Běžný účet ČS 400936369/0800 CZK 358 943,07   

221-400 Běžný účet ČS 415305359/0800 CZK 154 292,48   

221-500 Běžný účet ČS EUR 148 287,80   

311-100 Odběratelé 2 764 766,00   

311-200 Odběratelé zahraniční 148 459,20   

314-100 Poskytnuté provozní zálohy 78 233,68   

321-100 Dodavatelé   1 069 260,35 

331-100 Zaměstnanci   98 877,00 

336-100 Zdravotní pojištění   13 269,00 

336-200 Sociální pojištění   30 961,00 

341-100 Daň z příjmu   -393 518,00 

342-100 Ostatní přímé daně   -2 048,00 

343-400 DPH - bilance na konci roku   248 229,00 

353-100 Pohl. za upsaný zákl. kapitál Čurda 100 000,00   

381-100 Náklady příštích období 16 612,50   

389-100 Dohadné účty pasivní   87 980,68 

391-100 Opravná položka k pohledávkám   446 005,00 

411-100 Základní kapitál Čurda   50 000,00 

411-200 Základní kapitál Heřman   50 000,00 

411-300 Základní kapitál Hakl   50 000,00 

411-400 Základní kapitál Jeleček   50 000,00 

421-100 Zákonný rezervní fond   20 000,00 

428-100 Nerozdělený zisk min. let   2 805 683,42 

461-200 Uvěr Jumper   103 975,57 

461-300 Úvěr Octavia II   65 193,51 

461-500 Úvěr Ford Tranzit   300 912,91 

461-600 Úvěr Dacia Lodgy   211 279,00 

461-800 Splátka úvěru Hyuindai i20   123 591,31 

461-900 Úvěr Hyundai i40   342 900,21 

461-901 Splátka úvěru Santa Fe   717 552,70 

Celkem   7 750 785,77 7 374 934,66 

Zisk     375 851,11 
 



IV 

 

Hospodářský výsledek k 31.12.2011 
  

 
Náklady 

 
Výnosy 

Účet Název 

501-100 Spotřeba materiálu 138 193,71   

501-101 Drobné předměty nad 3000 Kč 53 297,43   

501-201 Spotřeba PHM Tranzit 1 37 149,04   

501-205 Spotřeba PHM Octavia 1 422,75   

501-211 Spotřeba PHM Ford Galaxy Ghia 2 40 601,82   

501-213 Spotřeba PHM Ford S-MAX 62 517,52   

501-214 PHM centrála 1 917,37   

501-300 Náklady na autom.,olej 58 124,92   

501-400 Spotřeba materiálu sklad 3 683 580,36   

511-100 Opravy a udržování 112 448,71   

512-100 Cestovné 172 522,13   

513-100 Náklady na reprezentaci 4 068,10   

518-100 Poštovné,telefony 89 695,75   

518-101 Internet 300,00   

518-110 Přepravné 40 855,89   

518-200 Inzerce,reklama,výstavy 9 905,83   

518-300 Hlídání,nájemné,parkovné 172 158,32   

518-400 Účetn.,porad.,právní sl.,překl 29 150,00   

518-800 Ostatní náklady, smluvní práce 158 996,43   

518-801 Nákup služeb do zakázek 1 412 599,40   

521-100 Mzdové náklady 334 653,00   

524-100 Zdravotní pojištění 30 122,00   

524-200 Sociální pojištění 83 666,00   

527-100 Zákonné sociální náklady 2 728,00   

531-100 Silniční daň 540,00   

538-100 Ostatní daně a poplatky 2 216,33   

545-100 Ostatní pokuty a penál 314,00   

548-200 Pojištění 4 004,00   

551-200 Odpisy DHM a DNM 32 332,00   

563-100 Kursové ztráty 631,06   

568-100 Bankov.a.manip.poplatky 7 995,76   

591-100 Daň z příjmu z běžné činnosti 238 450,00   

602-100 Tržby z prodeje služeb   7 317 734,60 

642-100 Tržby z prodeje materiálu   694 765,56 

662-100 Úroky   69,57 

663-100 Kursové zisky   17 641,35 

668-100 Ostatní finanční výnosy   0,50 

Celkem   7 017 157,63 8 030 211,58 

Zisk     1 013 053,95 
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Hospodářský výsledek k 31.12.2012 
  

 
Náklady 

 
Výnosy 

Účet Název 

501-100 Spotřeba materiálu 463 525,85   

501-101 Drobné předměty nad 3000 Kč 570 999,02   

501-200 Spotřeba PHM Toyota 5 929,68   

501-201 Spotřeba PHM Jumper 140 860,50   

501-204 Spotřeba PHM VW Transporter 131 386,40   

501-205 Spotřeba PHM Octavia 204 884,07   

501-206 Spotřeba PHM topení 1 555,92   

501-208 Spotřeba PHM Tranzit 2 40 068,68   

501-211 Spotřeba PHM Ford Galaxy Ghia 2 166 781,00   

501-212 Spotřeba PHM Fabia 1 549,07   

501-213 Spotřeba PHM Ford S-MAX 120 313,45   

501-215 Spotřeba PHM kompresor 11 421,44   

501-217 Spotřeba PHM Felicia PickUp 64 137,82   

501-218 Spotřeba PHM Dacia Lodgy 30 726,40   

501-219 Spotřeba PHM Tranzit 3 63 538,40   

501-220 Spotřeba PHM VW Caddy 15 493,69   

501-300 Náklady na autom.,olej 158 919,43   

501-400 Spotřeba materiálu sklad 7 009 949,14   

501-410 Ostatní náklady k materiálu (clo) 39 005,10   

502-100 Spotřeba energie 38 035,32   

502-110 Spotřeba tepla 4 490,00   

511-100 Opravy a udržování 602 889,57   

512-100 Cestovné 504 450,46   

513-100 Náklady na reprezentaci 8 489,00   

518-100 Poštovné,telefony 248 923,57   

518-101 Internet 11 323,00   

518-110 Přepravné 23 909,99   

518-120 Likvidace odpadu 2 234,22   

518-200 Inzerce,reklama,výstavy 18 033,33   

518-300 Hlídání,nájemné,parkovné 915 269,09   

518-400 Účetn.,porad.,právní sl.,překl 104 033,00   

518-800 Ostatní náklady, smluvní práce 241 308,99   

518-801 Nákup služeb do zakázek 1 847 323,00   

521-100 Mzdové náklady 1 010 260,00   

524-100 Zdravotní pojištění 90 383,00   

524-200 Sociální pojištění 251 077,00   

527-100 Zákonné sociální náklady 120 000,00   

531-100 Silniční daň 6 438,00   

538-100 Ostatní daně a poplatky 29 856,32   

541-100 Zůst. cena prod. inv. majetku 162 000,00   

543-100 Dary 2 940,00   

548-100 Ostatní provozní náklady 40 795,01   



VI 

 

548-200 Pojištění 75 661,51   

551-200 Odpisy DHM a DNM 225 652,00   

558-100 Tvorba opravných položek 446 005,00   

562-100 Úroky 107 022,06   

563-100 Kursové ztráty 58 655,84   

568-100 Bankov.a.manip.poplatky 20 159,19   

591-100 Daň z příjmu z běžné činnosti 438 140,00   

602-100 Tržby z prodeje služeb   13 886 310,70 

641-100 Tržby z prod. nehm.a hm.i.maj.   50 000,00 

642-100 Tržby z prodeje materiálu   4 625 886,91 

648-100 Ostatní provozní výnosy   5 410,29 

648-200 Plnění pojišťovny   135 807,76 

662-100 Úroky   185,24 

663-100 Kursové zisky   5 831,10 

Celkem   16 896 802,53 18 709 432,00 

Zisk     1 812 629,47 
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Hospodářský výsledek k 31.12.2013 
  

 
Náklady 

 
Výnosy 

Účet Název 

501-100 Spotřeba materiálu 684 425,55   

501-101 Drobné předměty nad 3000 Kč 326 454,91   

501-200 Spotřeba PHM náhradní vozy 9 813,04   

501-201 Spotřeba PHM Škoda PickUp 99 740,46   

501-204 Spotřeba PHM VW Transporter 133 237,06   

501-205 Spotřeba PHM Škoda Octavia 181 442,28   

501-206 Spotřeba PHM topení 252,05   

501-208 Spotřeba PHM Ford Tranzit 2 170 040,90   

501-209 Spotřeba PHM Ford Galaxy Ghia 1 5 869,55   

501-211 Spotřeba PHM Ford Galaxy Ghia 2 8 961,95   

501-212 Spotřeba PHM Škoda Fabia 2 852,82   

501-213 Spotřeba PHM Ford S-MAX 179 487,06   

501-215 Spotřeba PHM kompresor 1 693,40   

501-217 Spotřeba PHM Dacia Lodgy 161 661,22   

501-218 Pohonné hmoty Citroen Jumper 93 147,17   

501-219 Spotřeba PHM Hyundai i20 149 692,99   

501-221 Spotřeba PHM Hyundai Santa Fe 181 180,51   

501-223 Spotřeba PHM Hyundai i40 201 430,92   

501-300 Náklady na autom.,olej 150 269,80   

501-400 Spotřeba materiálu sklad 4 356 689,87   

502-100 Spotřeba energie 17 400,75   

502-200 Spotřeba plynu 38 320,97   

502-300 Spotřeba vody 6 370,00   

511-100 Opravy a udržování 318 389,49   

512-100 Cestovné 674 182,15   

513-100 Náklady na reprezentaci 26 721,96   

518-100 Poštovné,telefony 134 860,31   

518-101 Internet 13 538,24   

518-110 Přepravné 5 456,32   

518-200 Inzerce,reklama,výstavy 168 916,51   

518-300 Hlídání,nájemné,parkovné 1 185 961,55   

518-400 Účetn.,porad.,právní sl.,překl 130 550,00   

518-800 Ostatní náklady, smluvní práce 873 217,66   

518-801 Nákup služeb do zakázek 2 216 587,99   

521-100 Mzdové náklady 1 143 953,00   

524-100 Zdravotní pojištění 102 314,00   

524-200 Sociální pojištění 284 220,00   

527-100 Zákonné sociální náklady 147 040,00   

531-100 Silniční daň 15 884,00   

538-100 Ostatní daně a poplatky 34 936,00   

541-100 Zůst. cena prod. inv. majetku 500,00   

542-100 Prodaný materiál 752 200,00   



VIII 

 

543-100 Dary 73 761,99   

545-100 Ostatní pokuty a penál 16 467,00   

546-100 Odpis nedobytné pohledávky 13 701,38   

548-200 Pojištění 122 241,28   

551-200 Odpisy DHM a DNM 626 846,00   

562-100 Úroky 220 535,57   

563-100 Kursové ztráty 5 065,71   

568-100 Bankov.a.manip.poplatky 19 262,51   

591-100 Daň z příjmu z běžné činnosti 109 440,00   

602-100 Tržby z prodeje služeb   16 108 666,24 

642-100 Tržby z prodeje materiálu   826 860,70 

648-200 Plnění pojišťovny   26 268,85 

662-100 Úroky   124,97 

663-100 Kursové zisky   11 115,59 

668-100 Ostatní finanční výnosy   0,61 

Celkem   16 597 185,85 16 973 036,96 

Zisk     375 851,11 
 


