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Abstrakt: 

Práce obsahuje podnikatelský záměr stavebního podniku ve formě studie pro-

veditelnosti. Plánovaný podnik se zabývá realizací sloupkových dřevostaveb, 

které jsou stavěny ručně přímo na stavebním pozemku. V úvodní části jsou 

uvedeny základní poznatky související s plánováním investičních projektů. 

Jedna podkapitola stručně popisuje konstrukční systém dřevostavby. Části 

podnikatelského záměru jsou orientovány na firemní strategii, marketing, vý-

robní technologii, pracovní síly, ekonomickou a finanční analýzu a řízení rizika. 

V závěru práce je podnikatelský záměr vyhodnocen z hlediska jeho uskutečni-

telnosti. 

Klíčová slova:  

Plánování, investiční projekt, podnikatelský záměr, stavební podnik, strategie, 

marketingový plán, malé a střední podnikání, financování, kapitál, ekonomická 

a finanční analýza, investiční management, rizikový management, podnikový 

management, dřevostavba, sloupková konstrukce. 

Abstract: 

The thesis includes business intention of construction company in the form of 

a feasibility study. Planned company deals with the realization of timber-

framed buildings that are built by hand directly on the construction site. The 

introductory part describes basic knowledge of the investment projects plan-

ning. One subchapter shortly describes the timber construction system. Parts of 

the business intention are oriented on corporate strategy, marketing, produc-

tion technology, manpower, economic a financial analysis and risk manage-

ment. In conclusion is an overall assessment of the project feasibility. 

Keywords: 

Planning, investment project, business intention, construction company, corpo-

rate strategy, marketing plan, small and medium sized enterprises, financing, 

equity, economic and financial analysis, investment management, risk man-

agement, enterprise management, timber building, timber-frame construction.  
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1 Úvod 

Cílem práce je popsat a vyhodnotit záměr pro podnikatelskou příležitost z oblas-

ti realizace dřevostaveb. Rozhodnutí o přijatelnosti či nepřijatelnosti záměru je 

hlavní výstup práce. V podnikatelském záměru bude věnována pozornost třem 

hlavním oblastem: 

 strategické, 

 ekonomické a finanční, 

 analýze rizik. 

Všechny tři oblasti společně velmi úzce souvisí a především oblast analýzy rizik 

a ekonomická se mohou doplňovat. 

V první oblasti se objeví popis podnikatelské strategie, kterou bude definována 

podnikatelská příležitost. V rámci strategického plánování bude rozebrán trh, na-

vržena marketingová strategie a určen produkt. 

Druhá oblast umožní zhodnotit ekonomickou efektivitu a finanční stabilitu 

podnikatelského záměru. Vychází z orientačně stanovených nákladů a výnosů 

podnikatelských aktivit a předběžně stanoveného způsobu a podmínek financo-

vání projektu. Hodnocení bude provedeno pomocí známých metod případně uka-

zatelů běžně používaných při investičním rozhodování. 

Poslední oblast je analýza rizik, ve které bude snahou vystihnout všechna důležitá 

rizika ovlivňující podnikatelský záměr. Na základě důležitosti jednotlivých rizik 

budou navržena opatření jak se jim pokud možno vyhnout. Rizikovost podnika-

telského záměru je podkladem pro rozhodování o jeho přijetí či zamítnutí. 
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2 Plánování investičních projektů 

V této kapitole jsou stručně popsány základní teoretické poznatky z oblasti podni-

katelského plánování. Mluvíme tedy o plánování investičních projektů nebo kon-

krétněji o podnikovém plánování, celkově bude tato teoretická část pokud možno 

zaměřena na přípravu nově vznikajícího podniku malého rozsahu – bude směřo-

vána na sestavení podnikatelského záměru podniku – i když většina těchto po-

znatků je použitelná pro podnikové plánování a řízení obecně. 

„Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné 

vnější i vnější okolnosti související s podnikatelským záměrem. Je to formální shr-

nutí podnikatelských cílů, důvodů jejich reálnosti a dosažitelnosti a shrnutí jed-

notlivých kroků vedoucích k dosažení těchto cílů.“ zmiňuje Ing. Orlík v knize 

Podnikatelský plán a strategie. [10] 

Kapitola je rozdělena na pět podkapitol. První je strategické plánování, pohybu-

jeme se tedy v nejvyšší sféře plánování. Strategické plánování je vstupem pro 

ostatní oblasti plánování, které na celkovou strategii firmy navazují. Ve stručnosti 

jsou zde charakterizovány malé a střední podniky. Další podkapitola je financo-

vání projektu, kde jsou zmíněny především možnosti zajištění potřebného kapitá-

lu pro začátek a další provoz podniku. V třetí podkapitole s názvem hodnocení 

projektu je proveden výběr vhodných ukazatelů pro posouzení ekonomické efek-

tivnosti. Všechny podkapitoly se sebou úzce souvisí, je tomu tak i u další, která se 

zabývá řízením rizika projektu. Snaží se objasnit význam rizika pro podnik 

a popisuje fáze procesu pro řízení rizika. Vzhledem k zaměření podnikatelské čin-

nosti zamýšleného podniku je nezbytné zmínit alespoň krátce technologické po-

znatky o dřevostavbách, které jsou popsány v páté podkapitole. 

2.1 Strategické plánování 

Úspěšná realizace projektu je cílem plánování a vhodně zvolená strategie by měla 

k tomuto cíli vést. Není proto divu, že je strategie při plánování investičního pro-

jektu klíčovou záležitostí. Proto, aby byl projekt úspěšný, je důležité správné roz-

hodování. Stanovit správné rozhodnutí je v náročném konkurenčním prostředí 

obtížné a vyžaduje sledovat technický a technologický vývoj, ekonomické, politic-

ké a další změny. Předpokladem pro správné rozhodování jsou znalosti 

a dovednosti, díky kterým je možné se určitým způsobem odlišit od ostatních sub-
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jektů působících na cílovém trhu a získat tak konkurenční výhodu, které konku-

renti dosáhnou jen s obtížemi. Konkurenční výhody jsou totiž základním vodít-

kem pro správný výběr podnikatelského záměru. [1] 

2.1.1 Plánování podnikové strategie 

Nejvyšší celofiremní úroveň strategického plánování vymezuje poslání společnos-

ti, definuje podnikatelskou činnost a vyhodnocuje příležitosti k růstu. Velké spo-

lečnosti také v rámci strategického plánování zřizují své strategické podnikatelské 

jednotky s odlišným podnikatelským zaměřením. Tyto podnikatelské jednotky 

navazují na celopodnikovou strategii svým procesem strategického plánování. 

U malých a středních podniků se toto může odehrávat pouze ve vrcholové rovině 

řízení bez dalšího členění. Na strategické plánování navazuje produktové pláno-

vání, které zachycuje marketingový plán. V tomto oddíle si stručně charakterizu-

jeme jednotlivé kroky strategického plánování. [5] 

Definice poslání společnosti 

Každá společnost vykonává nějakou činnost, existuje za nějakým účelem. Většina 

podnikatelů nosí své poslání firmy v hlavě. Ve velkých korporacích je poslání sou-

částí celé firmy a zná jej každý její zaměstnanec. Dobře definované poslání (Mis-

sion) splňuje tyto rysy: neobsahuje příliš cílů, vystihuje politiku a hodnoty firmy 

a vymezuje nejdůležitější konkurenční sféry společnosti (odvětví, tržní segment, 

schopnosti a přednosti). [5] 

Definování podnikatelské činnosti 

Podnikatelská činnost se dá vymezit podle tří faktorů: 

 zákaznické skupiny, 

 potřeby zákazníků, 

 technologie. [5] 

Přičemž je žádoucí definovat podnikatelskou činnost právě podle potřeb trhu ni-

koliv podle výrobku nebo nabízených služeb, jak to dělá většina společností. [5] 

Vyhodnocování příležitostí k růstu 

Při plánování strategie podniku je dobré vyhodnotit příležitost k růstu, abychom 

docílili ještě větších zisků či tržních podílů. Rozlišujeme tři větve jak navýšit příle-
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žitosti k růstu. Lze využít jednu nebo klidně všechny současně. Jedná se 

o intenzivní růst, integrační růst a diverzifikační růst. [5] 

Intenzivní růst, je když se může společnost pokusit získat větší podíl na trhu, dí-

ky zlepšení existujících podnikatelských činností. Lze využít 3 strategie intenziv-

ního růstu: nabízet současné výrobky na nových trzích, zavést či vyvinout pro 

stávající trh nové výrobky nebo prosadit nové výrobky na nových trzích (viz 

obr. 1). [5] 

 

Obr. 1 Matice expanze výrobku na trhu [5] 

Integrační růst funguje v rámci odvětví společnosti, znamená získat kontrolu ve 

svém odvětví nad některými společnostmi (odkupem, sloučením apod.) Dělí se na 

zpětnou integraci (týká se dodavatelů), integraci směřující vpřed (např. velkoob-

chodní a maloobchodní řetězce) a horizontální integrace (konkurence). [5] 

Diverzifikační růst znamená, že se strategie firmy zaměří na příležitosti mimo 

svoji podnikatelskou činnost. [5] 

Strategické plánování podnikatelské činnosti 

Strategické plánování konkrétních podnikatelských činností v rámci podniku na-

vazuje na celofiremní strategii. Další fáze procesu jsou naznačeny na obrázku 2. 

Vzhledem ke skutečnosti, že budou prakticky připravovány v rámci marketingo-

vého plánu podnikatelského záměru, není potřeba zde blíže zmiňovat teoretický 

postup zpracování. [5] 

Strategie tržní 

penetrace 

Strategie vývoje 

výrobku 

Strategie  

diverzifikace 

Strategie rozvoje 

trhu 

současné výrobky nové výrobky 

současné 
trhy 

 
nové  
trhy 
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Obr. 2 Proces strategického plánování [5] 

2.1.2 Malé a střední podniky 

Nejvýraznějším kritériem pro členění podniků na velké, střední a malé je počet 

zaměstnanců, dalšími kritérii jsou často výše majetku nebo roční obrat. 

V rozvinutých ekonomikách tvoří malé a střední podniky téměř 90 % subjektů 

z celkového počtu (v ČR je to ještě více). Význam malého a středního podnikání je 

tedy z makroekonomického hlediska viditelný – mají značný podíl na celkové za-

městnanosti a na tvorbě hrubé národní produkce. [12] 

Existuje spoustu možných vymezení malých a středních podniků, jinak vnímá 

členění těchto podniků statistický úřad, banky nebo jednotlivá ministerstva. Pří-

kladně legislativa Evropské unie platná i u nás od 1. ledna 2005 vymezuje katego-

rie podniků v souvislosti s podporou malého a středního podnikání: 

 Mikrofirma: do 10 zaměstnanců, obrat nebo celková bilance do 2 mil. EUR. 

 Malá firma: do 50 zaměstnanců obrat nebo celková bilance do 10 mil. EUR. 

 Střední firma: do 250 zaměstnanců, obrat do 50 mil. EUR nebo celková bilance 

do 43 mil. EUR. [12] 

Strategie malých a středních podniků 

Pro střední a malé podniky je příležitostí strategie zaměřená na inovace, protože 

jejich organizační struktura má většinou méně byrokratických a zájmových překá-

žek, které často tíží velké podniky. Avšak podle statistik většina malých 

a středních podniků následuje podniky, které jsou technologickými vůdci. Investi-

ce u těchto technologických následovníků do vědeckovýzkumných aktivit jsou 

menší než 5% obratu. Struktura malých a středních podniků podle vztahu 

k technologiím vypadá přibližně takto: 

 technologičtí vůdcové: 1-3 %, 

Poslání  
společnosti 

Analýza 
prostředí 

SWOT 

Formulace 
cíle 

Formulace 
strategie 

Formulace pro-
gramu a jeho 

implementace 

Zpětná vazba  
a kontrola 



 

15 

 

 vedoucí uživatelé technologií: 10-15 %, 

 technologičtí následovníci: 80-85%. [12] 

Vidíme, že z hlediska investic do výzkumu se jedná spíše o menší část těchto pod-

niků. Zde převládá především využívání vlastních znalostí. [12] 

Strategie, které jsou naopak často využívány, jsou založeny na využívání spolu-

práce s jinými podnikateli nebo užití informačních technologií. Často se setká-

váme se strategií využívání zahraničních trhů a existují i drobní globální podnika-

telé. Zde se vyplatí hledat tzv. mezery na trhu a volit strategie s úzkým 

produktovým zaměřením. Mnohé státy podporují malé a střední podnikání na 

jejich teritoriu, při volbě strategie je v zájmu podnikatelů toho využít. [12] 

Klíčové faktory ovlivňující úspěšnost malých a středních podniků jsou: 

 volba předmětu podnikání, 

 lokalizace podniku, 

 schopnosti managementu, 

 výběr zaměstnanců, 

 marketingová strategie. [12] 

Výhody a nevýhody malých a středních podniků 

Malé a střední podniky se v některých aspektech liší od podnikání velkých spo-

lečností. Je dobré si jednotlivé přednosti a nevýhody uvědomit. 

Mezi výhody malých a středních podniků patří například: 

 jednodušší organizační struktura, 

 větší flexibilita, 

 možnost působit jako subdodavatelé velkých podniků, 

 vyplňování oblastí trhu, které nejsou v zájmu velkých podniků, 

 nízké kapitálové náklady na vytvoření nového pracovního místa. [12] 

Jako nevýhody bychom mohli jmenovat třeba: 

 nižší tržní podíl, 

 horší přístup k cizímu kapitálu (hodnoceny jako rizikovější), 

 horší orientace v právních předpisech, 

 ztížený přístup k veřejným zakázkám, 

 dodržování technických předpisů je nákladově náročnější aj. [12] 
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2.2 Financování projektu 

Jedním z důvodů, proč sestavujeme podnikatelský záměr, je obhájit kvality zámě-

ru u externích poskytovatelů kapitálu. Při zakládání podniku je důležité zvolit 

vhodné zdroje financování projektu. 

Financováním obecně rozumíme získání finančních zdrojů (kapitálu) k obstarání 

potřebných statků a k úhradě výdajů na činnost podniku. Obsahuje všechny fi-

nanční operace pro založení, chod, rozvoj a likvidaci podniku. Řízení financování 

je v posledních letech považováno za hlavní složku řízení podniku. Patří mezi stě-

žejní body podnikatelského záměru z hlediska jeho hodnocení. K hlavním cílům 

finančního řízení patří zajištění růstu tržní hodnoty podniku a zajištění průběžné 

solventnosti a likvidity projektu. [1; 11] 

Financování rozlišujeme z hlediska původu prostředků na externí (cizí, dluhové) 

a interní (vlastní). Toto rozdělení užijeme především pro stanovení optimální ka-

pitálové struktury, která vychází z průměrných nákladů kapitálu. Dále rozdělu-

jeme financování podle doby, po kterou jsou finanční zdroje k dispozici, na dlou-

hodobé a krátkodobé. Za dlouhodobé financování považujeme financování 

majetku s životností vyšší než 5 let. Financování s rozsahem 1-5 let se často ozna-

čuje jako střednědobé, avšak jde o specifický druh dlouhodobého financování. 

U krátkodobého financování uvažujeme s životností kratší než 1 rok. Úkolem této 

kapitoly není zabývat se dopodrobna všemi zdroji financování, ale provést výběr 

zdrojů, které budou povahou nejlépe odpovídat této publikací, tedy plánování 

začínajícího stavebního podniku s právní formou: společnost s ručením omeze-

ným. [11; 13] 

2.2.1 Kapitálová struktura 

Kapitálovou strukturou podniku rozumíme složení zdrojů, kterými podnik finan-

cuje majetek. Pokud vloží do podniku finanční zdroje sám podnikatel (majitel), 

příp. více podnikatelů, pak se jedná o vlastní kapitál. Vložení kapitálu jiným věři-

telem (např. bankou) označujeme jako cizí kapitál. Je žádoucí, aby podnik měl 

právě tolik kapitálu, kolik potřebuje. Nedostatek kapitálu nám neumožní plynulý 

chod podniku. Naopak přebytečný kapitál reflektuje jeho nehospodárné využití. 

[11] 
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Průměrné náklady kapitálu 

Optimální kapitálová struktura z hlediska vlastních a cizích zdrojů financování 

v podstatě odpovídá minimální hodnotě průměrných nákladů kapitálu. Teorii 

optimální struktury podrobně probírá Synek [11]. Průměrné náklady kapitálu 

spočteme podle vzorce, který zmiňuje Kislingerová [2, s. 335], takto: 

         (   )  
 

 
    

 

 
 

kde: 

 WACC (Weighted Average Costs of Capital) – průměrné náklady kapitálu v %, 

 rd – náklady cizího kapitálu, tj. úrok v %, 

 re – náklady na vlastní kapitál, tj. očekávaná výnosnost vlastního kapitálu v %, 

 t (Tax) – sazba daně z příjmu právnických osob vyjádřená desetinným číslem, 

 D (Debt) – cizí kapitál, tj. dluh v Kč, 

 E (Equity) – vlastní kapitál v Kč, 

 C (Capital) – celkový kapitál v Kč. [2; 11] 

Průměrné náklady kapitálu budou dále použity pro hodnocení investičního pro-

jektu. V tomto případě odpovídá investiční projekt založení nové firmy, takže lze 

průměrné náklady využít jako diskontní sazbu. Stanovení nákladů cizího 

a nákladů vlastního kapitálu blíže rozvádí použitá literatura [1]. 

2.2.2 Vlastní zdroje financování 

Vlastní kapitál je základem každého podnikání. Je hlavním nositelem podnikatel-

ského rizika. Je dílčím zdrojem financování podnikových investic. Z interních 

zdrojů by se pro společnost s ručením omezeným v různých fázích projektu daly 

využít: základní kapitál, fondy ze zisku (rezervní fondy), nerozdělený zisk, odpisy 

a případně odprodej nevyužívaných nebo málo výnosných složek dlouhodobého 

majetku.1 [1; 11] 

Základní kapitál 

Základní kapitál tvoří peněžní i nepeněžní vklady společníků do podniku. Jde 

o vstupní vklad při zakládání společnosti a o další vklady, kterými se během cho-

                                                             
1  Blíže v části Interní zdroje financování podnikových investic (s. 314) publikace [13]  
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du společnosti navyšuje základní kapitál. Základní kapitál je tvořen povinně. Jeho 

minimální výše a možnosti splatnosti jsou definovány obchodním zákoníkem 

a případně upraveny ve společenské smlouvě. [11] 

Fondy ze zisku 

Fondy ze zisku mají funkci ochrany před nepřízní budoucího vývoje podniku. 

Tvoří se z části zisku a slouží ke snížení budoucího rizika, jejich primární úkol je 

krytí ztrát podniku. Existují povinné a dobrovolné rezervní fondy. Vytváření re-

zervních fondů je upraveno obchodním zákoníkem, u společnosti s ručením ome-

zeným (a akciových společností) jsou povinné. Pokud podnik přidělí do rezervní-

ho fondu více, než je povinen, může tuto dobrovolnou část využít bez dalšího 

omezení – například k pořizování majetku. Pak se tedy jedná se o všeobecně pou-

žitelné prostředky – o zdroj financování. [13] 

Zákonné rezervy 

Je třeba odlišovat rezervní fondy od zákonných rezerv (u nás především rezervy 

na opravy hmotného dlouhodobého majetku). Ty se liší vlastní tvorbou (většinou 

jako daňově uznatelné náklady) a předem určeným účelovým použitím. V ČR 

zákon o rezervách zakazuje použití rezerv pro pořízení hmotného a nehmotného 

majetku. Rezervy slouží ke krytí určitých výdajů podniku. V ČR jsou klasifiková-

ny jako cizí zdroje. [13] 

Zisk 

Nerozdělený zisk je část zisku po zdanění, která není rozdělena mezi majitele. Ne-

rozdělený zisk ovlivňuje především zisk běžného období, daň ze zisku, výplata 

podílů na zisku (ev. dividend u akciových společností) a tvorba rezervních fondů. 

Patří k významným vlastním zdrojům financování podnikatelských aktivit. [11] 

Odpisy 

Odpisy vyjadřují míru opotřebení (snížení hodnoty) dlouhodobého majetku pod-

niku. Majetek, který ve firmě existuje po několik let, nelze zahrnout do provozních 

nákladů najednou, ale postupně a systematicky během let životnosti. Neznamená 

to ale, že zůstatková cena odpisovaného majetku musí nutně odpovídat tržní ceně. 

Obě se vyvíjejí nezávisle na sobě. Kromě toho, že odpisy jako složka provozních 

nákladů ovlivňují výši hospodářského výsledku, jsou volným zdrojem financová-
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ní investic. Odpisy jsou tzv. nepeněžním nákladem – jsou sice provozním nákla-

dem, ale přitom nejsou peněžním výdajem. Tento výdaj se uskutečňuje jednorázo-

vě při pořízení majetku. [13] 

Odpisy jsou zdrojem financování v podobě inkasovaných tržeb, protože jsou ob-

saženy v kalkulaci ceny zakázky (příp. výrobku, zboží nebo služby). Takto získa-

né zdroje krytí jsou nejčastěji využívány k obnově nebo rozšíření dlouhodobého 

majetku, ale není to podmínkou. Odpisy mohou být užity libovolně. [13] 

2.2.3 Cizí zdroje financování 

Cizí kapitál jsou zapůjčené prostředky (dluhy) podniku, které podnik musí za ur-

čitou dobu vrátit věřiteli včetně dodatečných nákladů v podobě úroků. Podnik 

cizími zdroji financování nahrazuje nedostatky vlastního kapitálu. Cizí kapitál se 

dělí na krátkodobý a dlouhodobý.  

Mezi krátkodobé zdroje financování lze pro malý začínající podnik řadit krátko-

dobé bankovní úvěry, krátkodobé obchodní úvěry (dodavatelsko-odběratelské 

úvěry), půjčky, nevyplacené mzdy zaměstnancům, nezaplacené daně nebo soci-

ální pojištění a výdaje příštích období. Krátkodobé zdroje jsou většinou využívány 

pro krytí oběžného majetku podniku, zjištěním této kapitálové struktury se zabý-

vá řízení pracovního kapitálu.2 Tato problematika bude podrobněji zmíněna při 

zpracovávání samotného podnikatelského záměru.  

Jako dlouhodobé zdroje se dají využít především dlouhodobé úvěry – bankovní 

a dodavatelské, vydané podnikové obligace, různé formy podpory podnikání 

a leasingové dluhy.3 [11; 13] 

Úvěry lze obecně získat bankovní (finanční), který je poskytnutý formou peněz 

finančními institucemi (bankami, pojišťovnami apod.), a obchodní (z obchodního 

styku), kde dále rozlišujeme dodavatelský a odběratelský úvěr. 

Dodavatelský úvěr 

Dodavatelský úvěr je ve formě dodávky majetku (většinou stroje a zařízení), zásob 

apod. dodavatelem, které nemusejí být bezprostředně po dodání splaceny – podle 

délky splatnosti dělíme na krátkodobé (dodavatelské dluhy, často bez finančního 

                                                             
2  Řízením pracovního kapitálu a oběžných aktiv se podrobně zabývá literatura [11, s. 323-332] 

3  Blíže v částech Externí zdroje financování podnikových investic (str. 340) a Leasingové finan-

cování investic (s. 388) publikace [13] 



 

20 

 

navýšení) a dlouhodobé (individuální podmínky splacení). Zajímavou variantou 

dlouhodobého financování podnikového majetku může být právě dodavatelský 

úvěr, který mohou poskytovat dodavatelé strojů a technologických zařízení. Do-

davatelé je poskytují v rámci podpory svého prodeje a konkurenceschopnosti. Ce-

na pořizovaného majetku se při dodavatelském úvěru navýší, protože je zohled-

něn způsob úhrady. [11] 

Odběratelský úvěr 

Odběratelský úvěr, který vzniká tím, že odběratel zaplatí za výrobek, zboží nebo 

službu dříve než se uskuteční samotné předání. V případě efektivního finančního 

řízení, lze dodavatelské a odběratelské úvěry zařadit mezi významné zdroje finan-

cování. [11] 

Bankovní úvěr 

Bankovní úvěr má nejčastěji podobu terminované půjčky (většinou za účelem roz-

šiřování hmotného majetku, ale i nehmotného a oběžného majetku) nebo hypote-

kárního úvěru (zpravidla pro pořízení nemovitého majetku, eventuálně neúčelový 

úvěr v podobě tzv. americké hypotéky). [11] 

Obligace 

Podnikové obligace emituje podnik za účelem získat finanční zdroj pro své inves-

tice. Podnik se zavazuje zaplatit ve stanovených termínech majiteli nominální ce-

nu obligace včetně dohodnutého úroku. Emise probíhá veřejným (nejčastějšími 

investory jsou banky, pojišťovny a investiční společnosti) nebo soukromým (něko-

lik málo investorů) způsobem. Protože u soukromě emitovaných obligací věřitelé 

podstupují větší riziko, požadují často i vyšší úrok. Splatnost tuzemských podni-

kových obligací se pohybuje nejčastěji v rozmezí 1-10 let, přičemž se splácejí věři-

telům jednorázově po uplynutí životnosti nebo v dílčích částkách po celou dobu 

životnosti obligace. Úrok se splácí nejčastěji pravidelně ročně či půlročně. Emise 

obligací v ČR podléhají státní regulaci podle daných legislativních předpisů. [11; 

13] 

Operativní leasing 

Operativní leasing se využívá k financování majetku trochu odlišným způsobem. 

Leasingová společnost poskytne majetek a podnik platí za jeho pronájem 
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a případně za další související služby za smluvenou pravidelnou částku. Nejčastěji 

se jedná o pronájem vozidel, jejich údržbu a další služby s tím spojené (zákonné 

a havarijní pojištění, dálniční poplatky, přezutí pneumatik, servis). Podnik tak 

může uspořit na nákladech za správu vozového parku. Operativní leasing je spe-

ciální outsorcingovou službou finančních společností. V účetnictví podniku vy-

stupuje jako nájem a majetek tak není ve firmě evidován (na rozdíl od známějšího 

finančního leasingu). Při uzavírání smlouvy se postupuje individuálně, záleží na 

předpokladu využívání souvisejících doplňkových služeb a dalších parametrech. 

[15; 10, s. 149] 

Podpora podnikání 

V České republice existuje vládní snaha o určitou podporu začínajících podnikate-

lů a upevňování ekonomického postavení stávajících firem. Vládní podpora pod-

nikání vzniká za účelem vyšších budoucích daňových výnosů státu, vytvořením 

nových pracovních míst a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. 

Z hlediska financování může podpora existovat ve formě návratné finanční vý-

pomoci, dotace, finančního příspěvku, záruky nebo zvýhodněné úrokové sazby 

úvěru. Podpora se může týkat investičních projektů, vzdělávání a zvyšování od-

bornosti dospělých, poradenství a získávání informací, rozvoje a posílení postave-

ní na trhu, výzkumu a vývoje, účasti na veletrzích, vytváření nových pracovních 

míst, zavedení systémů kvality a ochrany životního prostředí a dalších oblastí. 

Podporu poskytují: 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (zřízená ze zákona), 

 Česká agentura pro podporu obchodu CzechTrade, 

 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. [10; 33] 

Jednotlivé programy podpory a jejich podrobnosti schvaluje na návrhy Minister-

stva průmyslu a obchodu vláda. Aktuální výzvy k podávání žádosti o podporu 

jednotlivých programů jsou veřejně dohledatelné na internetových stránkách výše 

uvedených poskytovatelů podpory. Programové výzvy jsou omezeny dobou trvá-

ní a některé programy podpory jsou aktuálně ukončené. [10; 33] 
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2.2.4 Shrnutí 

V předchozím textu jsou stručně shrnuty vybrané možnosti jak financovat malou 

stavební firmu. Ze všeobecně známých druhů financování byly zvoleny 

a v krátkosti popsány ty, které by se daly využít pro tento druh investičního pro-

jektu. Nyní budou ještě vybrány ty, které budou v samotném podnikatelském zá-

měru použity a hodnoceny. 

Co se týče vlastních zdrojů financování, je samozřejmé vložit vstupní základní 

kapitál, pravděpodobně to bude ve větší hodnotě, než je minimální zákonná hra-

nice. Samozřejmostí je využití nerozděleného zisku a odpisů jako zdrojů pro fi-

nancování v dalších letech. Fondy ze zisku a rezervy budou při rozvoji firmy 

v prvních letech existence vytvářeny pouze do zákonné výše a nebudou tak tedy 

využity jako možný způsob financování. 

U cizích zdrojů financování budou využity některé krátkodobé zdroje pro krytí 

oběžného majetku – konkrétní budou zvoleny až při zpracovávání podkladů pro 

podnikatelský záměr. Z dlouhodobého dluhového kapitálu je na výběr z většího 

množství, ale nakonec bude využit pro hodnocení financování podnikatelského 

záměru bankovní úvěr. Jde o nejběžnější způsob externího financování a jako ta-

kový bude využit i v tomto záměru. Dále je velice lákavým zdrojem financování 

nebo aspoň finančního zvýhodnění vládní podpora podnikání. Vzhledem k tomu, 

že v současnosti nejsou ještě zveřejněny výzvy jednotlivých programů pro pláno-

vané období, nebude s nimi v podnikatelském záměru počítáno, i když budou 

pravděpodobně využity. Při realizaci projektu bude mít jakákoliv forma podpory 

pozitivní vliv. Vzhledem k velikosti a majetkové struktuře plánovaného podniku 

nebudou využity, alespoň v počátečním plánovaném období emise podnikových 

obligací, dlouhodobé dodavatelské úvěry ani operativní leasing. Dodavatelský 

úvěr by bylo vhodné použít při pořízení obráběcího stroje apod. Operativní lea-

sing by stál za zvážení v případě početnějšího vozového parku. 

Záměrně jsem ve výčtu možností financování neuvedl manažerské odkupy, ven-

ture kapitál a individuální investory, tzv. business angels4, protože jejich hodno-

cení je příliš individuální, aby se s nimi dalo bez předchozího jednání plánovat. 

Nicméně jde o další alternativní způsob financování s podílovou účastí na vlast-

nictví podniku, kterou je dobré nést v mysli. Často nejde jen o finanční hlediska, 

                                                             
4  Blíže v části Financování se vstupem do základního kapitálu firmy publikace [10], str. 153-156. 
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ale i o zasahování do řízení firmy, což může mít jak pozitivní (zkušenosti, kontak-

ty) tak negativní (přílišná omezení) faktory. 

2.3 Hodnocení projektu 

Pokud je investiční projekt připraven a naplánován, přichází na řadu zhodnocení 

a případné schválení k realizaci. K hodnocení je potřeba mít již zhotovené přede-

vším prognózy tržeb (které vycházejí z marketingového plánování) a spočtené, 

případně odhadnuté významné náklady a navržený způsob financování. Je třeba 

mít jednoznačně definován výrobní program (resp. poskytované služby) do které-

ho budeme investovat a kapitálovou strukturu. Hodnocení projektu je zásadní 

částí, protože se rozhodne o přijetí či zamítnutí jeho realizace. 

2.3.1 Ukazatele pro hodnocení projektu 

Existuje mnoho způsobů jak projekt hodnotit. Základní pomůckou jsou samozře-

jmě nástroje finanční analýzy, z těchto jsou nejzajímavější především ukazatele 

rentability. Nejpoužívanější pro hodnocení investičních projektů je ukazatel doby 

návratnosti ev. diskontované doby návratnosti, čistá současná hodnota NPV, in-

dex rentability a vnitřní výnosové procento IRR. [1; 6] 

Samozřejmě není potřeba využít všechny možnosti hodnocení projektu. Nejvhod-

nější ukazatelem pro hodnocení zamýšleného podnikatelského záměru5 je čistá 

současná hodnota a jako doplňující kritérium s ní úzce spojená diskontovaná doba 

návratnosti. U pozdějších let hodnocení, když už se firma po založení dostane do 

běžného chodu s plným využitím kapacit, lze využít i ukazatele rentability. [1] 

Ukazatele rentability 

Patří k běžným ukazatelům, které firmy používají k měření své výnosnosti použi-

tého kapitálu. Ukazatele rentability poměřují zisk k vloženým prostředkům. Uka-

zatele rozlišujeme podle toho, jaké vložené prostředky chceme měřit. Nejvýznam-

nější jsou rentabilita vlastního kapitálu ROE, celkového kapitálu ROA 

a dlouhodobě investovaného kapitálu ROI. Ukazatele uvádíme v % a spočítají se 

následovně: 

     
   

 
 

                                                             
5  Podrobnější v literatuře [1] str. 67-91. 
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kde: 

 ROE (Return of Equity) – rentabilita vlastního kapitálu, 

 EAT (Earnings after Taxes) – zisk po zdanění, 

 E (Equity) – vlastní kapitál. [1] 

     
    

 
 

kde: 

 ROA (Return of Assets) – rentabilita celkového kapitálu, 

 EBIT (Earnings before Interest and Taxes) – zisk před úroky a daněmi, 

 A (Assets) – celkový kapitál. [1] 

     
    

 
 

kde: 

 ROI (Return of Investment) – rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu, 

 I (Investment) – dlouhodobě investovaný kapitál (tj. celkový kapitál ponížený 

o krátkodobé cizí zdroje financování). [1] 

Ukazatele je vhodné sledovat v průběhu let životnosti projektu (podniku). Jsou 

užitečné především pro finanční řízení a kontrolu podniku. Patří k významným 

strategickým ukazatelům finanční analýzy podniku. 

Čistá současná hodnota 

Při hodnocení dlouhodobých investičních projektů je jednoznačně vhodné uvažo-

vat s časovou hodnotou peněz. Je třeba rozlišovat peněžní částky v čase. Peněžní 

částka, kterou získám tento rok, pro mě má vyšší hodnotu než stejná peněžní část-

ka získaná za několik let. Čistá současná hodnota s tímto časovým faktorem pra-

cuje a hovoříme o tzv. diskontování. Jde o podobný početní postup jako 

u úročení, akorát budoucí hodnotu v průběhu času snižujeme, mluvíme tedy 

o odúročiteli neboli diskontním faktoru, který se určí takto: 

  
 

(   ) 
 

kde: 

 D (Discount Factor) – diskontní faktor (odúročitel), 
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 r (Discount Rate) – diskontní sazba, 

 t (Time of Cash Flow) – počet let k roku, kdy peněžní částku získáme. [1; 11] 

Čistá současná hodnota představuje rozdíl všech příjmů a výdajů projektu při re-

spektování časové hodnoty peněz. Lze tedy mluvit o součtu diskontovaných čis-

tých peněžních toků během celé životnosti projektu. Pokud je tento součet kladný 

nebo roven nule můžeme projekt přijmout, v opačném případě bychom měli pro-

jekt zamítnout. Výpočet ukazatele se dá matematicky vyjádřit: 

    ∑
   

(   ) 

 

   

 

kde: 

 NPV (Net Present Value) – čistá současná hodnota, 

 CF (Cash Flow) – očekávaná hodnota peněžních toků v období t, 

 n – doba životnosti investice, 

 t – hodnocené období v intervalu 0 až n. [1, 6] 

Můžeme si všimnout, že období začíná již v roce 0. To je rok, kdy jsou většinou 

investovány největší částky – veškeré vstupní investiční náklady. Peněžní toky 

v tomto roce budou tedy záporné a není zde vliv diskontního faktoru. Jsou tedy 

fakticky odečítány v plné hodnotě. Pokud vyjde hodnota čisté současné hodnoty 

kladná, je za daných podmínek projekt přínosný, projekt je vhodné realizovat. [1] 

Čistou současnou hodnotu tedy v zásadě ovlivňují hlavně příjmy a výdaje jednot-

livých let, doba životnosti projektu a diskontní sazba. Problém někdy nastává prá-

vě při správném stanovení diskontní sazby podniku, která je při hodnocení 

mnohdy zásadní. Tuto diskontní sazba podniku lze ztotožnit s průměrnými ná-

klady kapitálu, jejichž výpočet je uveden v předchozí kapitole. [1] 

Diskontovaná doba návratnosti 

Diskontovaná doba návratnosti má úzkou spojitost s čistou současnou hodnotou. 

Jednoduše nám říká, za jak dlouho se nám vrátí investiční náklady při respekto-

vání časové hodnoty peněz. Jednoduchým kritériem pro hodnocení je doba život-

nosti projektu, doba návratnosti investice by měla být logicky kratší než životnost 

projektu. Investiční náklady se nám vrátí, tehdy když je součet čistých diskonto-

vaných peněžních toků roven 0. S touto myšlenkou jsme schopní najít konkrétní 

rok, kdy je tento součet ještě záporný a kdy následuje kladný součet. Provedením 
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lineární interpolace mezi hodnotami těchto let, jsme schopni určit relativně přes-

nou diskontovanou dobu návratnosti. Tento hodnotící ukazatel sám o sobě není 

příliš vhodný, protože nehodnotí časový průběh peněžních toků a nevnímá další 

příjmy po době návratnosti, které mohou být odlišné. Je ale zajímavým doplňují-

cím ukazatele k čisté současné hodnotě. [1] 

2.3.2 Shrnutí 

Investiční projekt, kterým se budeme dále zabývat je založení podniku, tento má 

jistá specifika oproti podnikatelským plánům podniku s určitou historií. Většinou 

se stane, že po skončení předpokládané životnosti projektu se některé investiční 

složky obnoví (např. výrobní zařízení) a projekt pokračuje dál, třeba i opakovaně. 

Pro tyto situace existuje další teorie hodnocení podniku s využitím tzv. perpetuity 

(věčného výnosu), kterou se nahrazuje konečná (likvidační) hodnota projektu. 

Perpetuita6 představuje součet nekonečné řady diskontovaných peněžních toků 

a upravuje tak čistou současnou hodnotu projektu. V našem případě si pro hodno-

cení podnikatelského záměru vystačíme s konkrétním hodnoceným obdobím. 

Pro hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru byly zvoleny 

tyto ukazatele: 

 čistá současná hodnota, 

 diskontovaná doba návratnosti, 

 ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu. 

Tyto by měly být dostatečně vypovídající pro přijetí či zamítnutí podnikatelského 

záměru stavebního podniku. 

2.4 Řízení rizika projektu 

Riziko představuje v plánování a realizaci investičních projektů významnou roly. 

Velmi ovlivňuje úspěšnost projektu. Výše rizika má vliv na rozhodování investorů 

o realizaci projektu. Proto je žádoucí se rizikem zabývat a efektivně ho řídit. Řízení 

rizika (Risk Management) je velice rozsáhlý obor, kterému je v poslední době při-

kládán v podnikatelské sféře přikládán stále větší význam.  

                                                             
6  Stanovení čisté současné hodnoty s využitím perpetuity uvádí [F.] na str. 77-78. 
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2.4.1 Riziko a přínosy řízení rizik 

Výsledky projektu neovlivňuje jen to, jak kvalitně projekt připravujeme a jak kva-

litně probíhá jeho realizace, ale na výsledku se podílí i riziko a nejistota neboli 

možnost nedosažení či překročení plánovaných výsledků. [1] 

 

Obr. 3 Faktory ovlivňující výsledky projektu [1] 

Riziko můžeme chápat jako pravděpodobnost vzniku situace, která se liší od 

předpokládaného vývoje. Riziko je spojeno s určitou akcí (v našem případě 

s projektem), která má nejistý výsledek a s určitým subjektem, který tuto akci rea-

lizuje. Například úspěch či neúspěch určitého projektu ovlivní výsledek finanční 

situace podniku. Může vést k hospodářskému zisku nebo ztrátě oproti předpoklá-

danému vývoji. [1; 7] 

Většina lidí vnímá riziko jako možnost negativního dopadu (nebezpečí, ztráty). 

Toto riziko se v odborné literatuře označuje jako čisté riziko (Pure Risk). Podnika-

telské riziko (Business Risk) na rozdíl od čistého rizika vnímá obě stránky – nega-

tivní (nežádoucí) i pozitivní (žádoucí). Podnikatelské riziko připouští odchylky 

(horší i lepší) od plánovaných výsledků. Ve zpracování podnikatelského záměru 

se bude pracovat s podnikatelským rizikem, budou se hledat i přínosné varianty. 

[1; 9] 

Nejistotu lze pak vnímat spíše jako nespolehlivost odhadu vývoje rizikových fak-

torů. Nejčastěji vzniká z důvodu nedostatečných nebo nespolehlivých informací, 

volby nevhodných metod a náhodné povahy procesů, ovlivňující rizikové faktory 

(příčiny rizika). Nejistotu lze snižovat zlepšováním znalostí, vyhledáváním lepších 

informací, výběrem metod a podobně, ale nelze ji zcela vyloučit. Má vliv na rizi-

kovost prováděné akce. [1] 

Rizika lze členit podle mnoha hledisek, klasifikací rizik se zabývá mnoho autorů. 

Klasifikace pomáhají při identifikaci rizik, je vhodné je používat, aby nebyla ně-
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projektu 
Kvalita přípravy 

projektu 

Kvalita realizace 

projektu 

Riziko 

a nejistota 
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která důležitá rizika zapomenuta. Nejzajímavější klasifikaci rizika z pohledu říze-

ní rizika projektu je podle jeho věcné náplně. Zahrnuje např. rizika výrobní, eko-

nomická, tržní, politická aj. [1] 

Smejkal a Rais [9, s. 115] definují management rizika jako: „Kompletní proces zjiš-

tění, kontroly, eliminace a minimalizace nejistých událostí, které mohou subjekt 

ovlivnit.“ 

Hlavní přínosy managementu rizika má pro podnik ve třech hlavních bodech: 

 Před vstupem do investičního projektu má firma možnost identifikovat 

a posoudit nejvýznamnější rizika a následně rozhodnout, jestli daný projekt 

vůbec realizovat. 

 Během plánování a realizace lze průběžně zpřesňovat předpokládaný vliv ri-

zika a podniknout včas potřebná opatření. 

 Predikce projektu v plánech je díky řízení rizika spolehlivější a tím se zlepšuje 

jeho bonita pro subjekty poskytující externí zdroje financování (banky, inves-

tory). [3, s. 76] 

2.4.2 Fáze procesu řízení rizika 

Kvalitní řízení rizika značně ovlivňuje výsledky realizovaných projektů. Cílem 

managementu rizika je omezit možné hrozby a navyšovat pravděpodobnost 

úspěšnosti. Znalost fází procesu řízení rizika (viz obr. 4) je základním předpokla-

dem vhodného začlenění do řízení projektu. [1] 

 

Obr. 4 Fáze procesu řízení rizika investičního projektu [1] 
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Iniciační fáze 

První fáze, ve které se vytvoří plán řízení rizika. Jde vlastně o ujasnění si základ-

ních kritérií procesu řízení rizika. Určuje se zde míra podrobnosti, metody 

a nástroje, které se budou při zpracování uplatňovat. Dále pak osoby nebo týmy 

zapojené do procesu, jejich role a odpovědnosti. [1] 

Identifikace rizik 

Jde o klíčovou fázi, neboť v dalších fázích procesu řízení rizika se bude pracovat 

právě s riziky, která byla v této fázi včas identifikována. Pro to, abychom získali 

vyčerpávající seznam rizik spojená s projektem, se často sestavují speciální týmy. 

K určení rizik se využívají například tyto metody: skupinová diskuze, delfská me-

toda, myšlenkové mapy aj. Po určení rizik je vhodné seznam filtrovat od položek, 

které nejsou vlastně riziky (existují s jistotou), nemají vliv na daný projekt, jsou 

duplicitními riziky (obsahově totožných nebo jsou již součástí jiného rizika). Pro 

další práci s riziky pomůže také uvědomění si příčin a následků rizika. Některá 

rizika mohou mít společné příčiny. A také následky některých rizik, můžou mít 

výraznější kritický dopad na některé části projektu, kterým je pak potřeba se více 

věnovat. [1] 

Stanovení významnosti a velikosti rizika 

Identifikací rizik získáme mnohdy obsáhlý seznam rizikových faktorů, proto je 

z hlediska efektivity řízení rizik vhodné se věnovat dále jen významným rizikům. 

Stanovení významnosti se prakticky provádí dvěma různými postupy – analýzou 

citlivosti a/nebo expertním hodnocením. [1] 

Analýza citlivosti vlastně ukazuje, jak se změna rizikového faktoru (např. objem 

prodeje, cena výrobku apod.) promítne na změnu určitého finančního kritéria 

(např. zisk). Rizikové faktory, které výrazně změní zvolené kritérium, jsou pro nás 

významné a bude vhodné se jimi dále zabývat. [1] 

Expertní hodnocení vyžaduje určité znalosti a zkušenosti v daném oboru, do kte-

rého spadá konkrétní rizikový faktor. Expertní hodnocení se provádí prostřednic-

tvím matice hodnocení rizik, která posuzuje rizika ze dvou aspektů - pravděpo-

dobnosti výskytu rizika a míry dopadu (negativního i pozitivního). Čím je větší 

pravděpodobnost výskytu a čím je větší dopad rizikového faktoru, tím je pro nás 

významnější. [1] 
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Stanovení velikosti rizika navazuje na informace získané ze stanovení jeho vý-

znamnosti. Velikost rizika projektu můžeme stanovit třemi možnostmi: 

 První možnost je početně nejnáročnější. Pomocí pravděpodobnostního rozdě-

lení kritérií hodnocení projektu (zisku, NPV,…) zjistíme číselné charakteristi-

ky, které charakterizují velikost rizika. Tato metoda se využívá u velkých ne-

bo rizikových investičních projektů. Předpokládá se využití scénářů nebo 

simulací, ze kterých získáme statistické charakteristiky variability (rozptyl, 

směrodatná odchylka, variační koeficient). 

 Druhý způsob se užívá u expertního hodnocení, pokud se významnost rizi-

kových faktorů určuje číselným charakterem. Velikost rizika zde stanovíme 

součtem hodnot významnosti rizik. Výstupem je jedno číslo určené hodnotou 

z hodnocení významnosti rizika. 

 Poslední metoda využívá manažerských a ekonomických charakteristik. Ur-

čujeme robustnost (odolnost vůči okolním změnám) a flexibilitu (schopnost 

pružně reagovat na změny) projektu. Pro stanovení robustnosti se počítá bod 

zvratu a určení míry diverzifikace. Flexibilita závisí na využití univerzálních 

zařízení apod. Výstupem je spíše slovní vyjádření proložené číselnými pod-

klady. [1] 

Hodnocení rizika a rozhodnutí o riziku 

Pro posuzování rizika se vychází především z výstupních údajů (pravděpodob-

nosti překročení určitých hodnot, statistických hodnoty kritérií a jiných) předchozí 

fáze. Dále pak při hodnocení rizika bereme v úvahu: rozsah projektu (jeho finanč-

ní náročnost), informace ohledně možného vstupu konkurence s obdobným pro-

jektem a tzv. riziková kapacita. Riziková kapacita se dá označit jako velikost tole-

rovaného rizika (jakou jsme schopni připustit finanční ztrátu), závisí na postoji 

investorů a managementu k riziku. [1] 

Po procesu hodnocení rizika jde o důležité rozhodnutí o riziku. Stejné riziko mo-

hou různé subjekty vnímat jinak. Při rozhodování máme na výběr v podstatě 3 

větve, jak se rozhodnout o riziku projektu (viz obr. 5). 
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Obr. 5 Proces hodnocení rizika a rozhodování o riziku [1] 

Riziko můžeme zhodnotit jako přijatelné či nepřijatelné. Přijatelné riziko akceptu-

jeme beze změny. U nepřijatelného rizika máme na výběr dvě možnosti rozhodnu-

tí, buď se riziku úplně vyhneme, tím že daný projekt nebudeme realizovat, nebo 

se můžeme snažit nepřijatelná rizika snižovat různými protirizikovými opatření-

mi. Zavádění strategií protirizikových opatření se věnuje další fáze procesu ma-

nagementu rizik. [1] 

Plánování a realizace protirizikových opatření 

Identifikace rizik a plánování protirizikových opatření jsou chápány jako stěžejní 

fáze řízení rizik. Přípravou protirizikových opatření se snažíme snížit nebo úplně 

zamezit vzniku rizika, event. se snažíme zvýšit pravděpodobnost vzniku příleži-

tosti s kladným dopadem na projekt. Zabýváme se riziky, která jsme stanovili jako 

významná nebo středně významná a zvažujeme vhodné strategie protirizikových 

opatření pro jednotlivá rizika. Opatření jsou orientovaná na: 

 oslabení nebo úplnou eliminaci (posílení v případě kladného rizika) příčin 

vzniku rizika, 

 snižování (zesilování pozitivních) důsledků rizika, 

 transfer rizika na jiné subjekty. [1] 

Pro výběr opatření musíme brát v úvahu ekonomickou výhodnost jeho zavedení. 

Některá protiriziková opatření vyvolávají náklady na jejich zavedení. Je potřeba 

hodnotit opatření s ohledem na to jaké ztráty určité riziko vyvolá a také jaká je 

výše nákladů na zavedení tohoto opatření. Úkolem plánování protirizikových 

opatření je najít takové opatření, kterým dojde k největšímu poklesu rizika na 
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Přijatelné riziko Nepřijatelné riziko 

Vyhnutí se riziku Snížení rizika Akceptace rizika 



 

32 

 

jednotku nákladů. Výstupem z této fáze je plán protirizikových opatření. Tato 

nákladově nejefektivnější opatření je žádoucí realizovat. [1] 

Postaudit projektu 

Závěrečná fáze procesu managementu rizika je postaudit projektu neboli postim-

plementační analýza projektu, kterou provádíme s časovým odstupem po dokon-

čení projektu. Snahou závěrečného vyhodnocení je poučit se do příštích projektů. 

[1] 

2.4.3 Shrnutí 

Práce s riziky patří mezi důležité kapitoly přípravy investičních projektů. Vyžadu-

je určité manažerské schopnosti, zkušenosti a umění předvídat situaci. Jednoznač-

ně je vhodné využít především ve fázi identifikování rizikových faktorů schopné 

týmy a efektivní metody. 

Podkapitola podnikatelského záměru věnovaná analýze rizika je hlavně na identi-

fikaci rizik, výběr nejvýznamnějších pomocí expertního hodnocení. Dále bude sta-

novena velikost rizika a navržena vhodná protiriziková opatření. 

2.5 Filozofie a technologie dřevostaveb 

Popularita využití dřeva ve stavebnictví je v České republice zatím velice malá, 

především díky neopodstatněným předsudkům a obavám. Trend využívání dře-

vostaveb je ale rostoucí a není se čemu divit. Dřevo patří k vynikajícím stavebním 

materiálům, dokazují to zkušenosti s používáním dřeva ve stavebnictví ze zahra-

ničí. Dřevostavby mají dlouhou tradici v USA a Kanadě. I v některých evropských 

zemích tvoří značný podíl ve stavebnictví (vezměme si severské země, Anglii nebo 

z našich sousedů Rakousko). Vyjmenujme si alespoň některé důvody proč zvolit 

dřevo jako stavební materiál. [17, s. 7] 

Lesy jako přirozené ekosystémy spravované lidmi tvoří obnovitelný zdroj suro-

viny. Ze stromů získáváme průběžně kvalitní výřezy. Bylo by hloupé tento přiro-

zený zdroj nevyužívat. [17] 

Pokud srovnáme výrobu materiálů, dopravní náročnost a průběh výstavby běžně 

používaných a dřevěných konstrukčních systémů z pohledu jejich vlivu na život-

ní prostředí, jednoznačně vyhrávají dřevostavby. Průběh zpracování dřeva a jeho 

další manipulace během stavebního procesu je ke zdraví lidí ohleduplnější, na to 
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nemusí být člověk odborník – stačí navštívit některý z velkých průmyslových zá-

vodů na výrobu stavebních materiálů. Dále můžeme srovnávat odpady, které 

vznikají při výrobě, stavební činnosti a nakonec při likvidaci budov a končí na 

skládkách. Takhle můžeme pokračovat: hluk, prašnost, exhalace, škody po těžbě 

nerostů. [17] 

Dnes už si nemusíme pod dřevostavbou nutně představit roubenku nebo srub, jde 

o moderní bydlení, které v mnohém předčí své materiálové konkurenty. Největší 

přednosti dřeva jsou jeho mechanické vlastnosti (především poměr hmotnosti 

a pevnosti), dále variabilita a funkčnost jeho použití, neopomíjejme estetický 

charakter dřeva. Existuje mnoho pokrokových aglomerovaných materiálů na bázi 

dřeva – lepené materiály, izolační materiály s využitím dřevní hmoty. Dřevo se dá 

využít velice originálně a v mnoha podobách. Člověku je dřevo blízké, se dřevě-

nými výrobky se setkává dennodenně. [17] 

2.5.1 Využití dřeva ve stavebnictví 

Využití dřeva lidmi historicky sahá opravdu již do pravěké minulosti, což souvise-

lo především s jeho dostupností. Dnes se dřeva využívá s velkou oblibou, díky 

jeho přednostem a ve stavebnictví je pořád žádanějším materiálem. Dnešní dře-

vostavba představuje moderní způsob bydlení, která v mnohém předčí své mate-

riálové konkurenty. Dřevo má narůstající využití ve stavebnictví i v zemích, kde je 

dlouho tradičním materiálem. Dřevostavby jsou využívány pro stavbu budov, kde 

dříve dominovaly jiné materiály. V mnoha jiných zemích se staví dřevostavby 

mnohem více než v ČR, předpokládá se u nás nárůst využití dřeva. Obor dře-

vostaveb v sobě skrývá velký potenciál. [8] 

Výhody a přednosti dřevostaveb 

Výhody současných dřevostaveb jsou: 

 Moderní dřevostavba během svého životního cyklu potřebuje mnohem méně 

energie než stavba z běžně používaných materiálů. Pro vznik, provoz 

a údržbu i likvidaci dřevostavby využijeme výrazně méně energie. 

 Dřevo je obnovitelným zdrojem, odpad je plně využitelný. Materiál a prvky 

z dřevostaveb jsou částečně recyklovatelné, lze je opět použít. 

 Ve dřevostavbách je vyšší kvalita prostředí. V prostoru dřevostavby je příz-

nivější rozložení teplot a na povrchu konstrukce je vyšší teplota. Pro vytápění 
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stačí menší teplota. Při využití řízeného větrání také zdravější vzduch 

v místnostech (nižší obsah alergenů, prachu, bakterií a roztočů). 

 Dřevostavby poskytují ve srovnání se zděnými konstrukčními systémy větší 

užitnou plochu při stejné zastavěné ploše díky tenčím stěnám. 

 Doba výstavby je mnohem kratší, což přináší finanční úspory a další výhody 

investorovi. 

 Životnost je srovnatelná se zděnými stavbami. 

 Výborná variabilita při výstavbě a možnost snadněji přizpůsobovat dře-

vostavbu během jejího provozu podle měnících se požadavků. 

 Výstavba dřevostavby nevyžaduje mokré procesy jako např. beton nebo zdi-

vo. Výhodou suché výstavby je, že nejsou potřeba technologické přestávky 

a především možnost výstavby během nižších teplot, sezónní výkyvy typické 

pro stavebnictví nemusí být tak citelné. 

 Vhodnější využití dřevostaveb v oblastech ohrožených povodněmi nebo ze-

mětřesením. Především pro rychlé a jednoduché opravy – možnost dříve se 

zpět nastěhovat – a její konstrukční integritu (nezřítí se a staticky odolá). [8] 

2.5.2 Konstrukční systémy dřevostaveb 

Konstrukční systémy dřevostaveb dělíme podle konstrukce stěn na: 

 srubové, 

 panelové, 

 sloupkové, 

 skeletové, 

 ostatní. [16] 

Srubové konstrukce 

V historii nejrozšířenější systém (u nás tradiční roubené stavby). Srubová stavba se 

provádí z jehličnaté kulatiny nebo hraněných trámů ze dvou, tří nebo všech čtyř 

stran. Rozlišujeme srubové konstrukce pravé a falešné. Přičemž pravé mohou být 

buď z masivního dřeva, nebo lepeného dřeva. A falešné srubové konstrukce na-

podobují vzhledově pravé sruby, většinou z důvodu estetiky nebo dosažení jiných 

technických parametrů stěn (např. vytvářením izolačních vrstev). [16] 
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Panelové konstrukce 

Jde vlastně o prefabrikovaný panelový systém, kde základ panelu tvoří dřevěný 

rám opláštěný plošným materiálem. Podle funkce se dílensky vyrobí potřebné pa-

nely (obvodový, stropní, příčkový, střešní, podlahový). Panely se na stavbě spojují 

a kotví k základové konstrukci. Prostor mezi žebry rámu se vyplní izolačním ma-

teriálem. Panely se vyrábí v různém stupni prefabrikace – od základních rámů 

s jednostranným opláštěním až po panely s hotovou povrchovou úpravou, zabu-

dovanými rozvody a osazenými dveřmi a okny. Stejně tak jsou různé velikosti 

a hmotnosti panelů. Výhodou tohoto konstrukčního systému je rychlost montáže 

(někdy je ovšem nutné čekat na jejich výrobu). [16] 

Sloukové konstrukce 

Tento typ konstrukce má počátky ve Spojených státech a Kanadě v době, kdy tam 

probíhala průmyslová revoluce. Během této doby se vyráběly standardizované 

rozměry materiálů (řeziva, hřebíků) ve velkém množství. Vzniká tzv. systém Two 

by Four odvozený od základního stavebního prvku – fošny rozměrů 2 × 4’’ (což je 

přibližně 50 × 100 mm), na vodorovné prvky se používal rozměr 2 × 8’’. Dnes se na 

sloupkové konstrukce používají různé rozměry sloupků nebo se někdy nahrazují 

tenkostěnnými nosníky. Mezi sloupky s roztečí 400 až 600 mm se vkládá izolace 

a pro statické zajištění prostorové tuhosti se použijí plošné materiály (OSB desky, 

překližka nebo i cementotřískové desky, sádrovláknité desky). [16] 

Skeletová konstrukce 

Stejně jako je to u jiných stavebních materiálů tak i dřevostaveb tvoří skelet svislé 

sloupy a vodorovné průvlaky. Ostatní prvky jsou buď výplňové, nebo zajišťují 

prostorovou tuhost. Výhodami využití skeletové soustavy jsou například možnost 

využití pro větší rozpětí a snadné vytvoření velkých prosklených ploch. Používá 

se lepené lamelové dřevo obdélníkového nebo složeného průřezu. [16] 

Ostatní konstrukční systémy 

Existují ještě další konstrukční systémy dřevostaveb, které se až tak moc nepouží-

vají. Příkladně hrázděná konstrukce, kde je tradiční tesařská dřevěná konstrukce 

vyplněna cihlami. Používala se především dříve (známe z nádražních domků) 

v západní Evropě. Dnes se využívá kombinace s nepálenou cihlou v rámci ekolo-

gického bydlení. Dalším možným konstrukčním systémem je využití dřevěných 
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tvarovek pro zdění nebo třeba buňkový systém (prefabrikované kontejnery) urče-

né pro dočasné nebo mobilní bydlení. Dnes získává tvář moderního levného byd-

lení. [16] 

2.5.3 Sloupkový systém dřevostaveb 

Konstrukční systém dřevostaveb, jehož nosná kostra je založena na dvou až třech 

základních profilech fošen, je dnes natolik zdokonalen, že z něj lze stavět technic-

ky, energeticky a ekologicky vyspělé budovy. Nejčastěji je systém nazýván Two by 

Four, pak také jako sloupkový nebo lehký dřevěný skelet, Platform Frame 

a podobně. Po panelových dřevostavbách jde o druhý nejrozšířenější konstrukční 

systém na bázi dřeva. [8; 14] 

 

Obr. 6 Realizace sloupkové konstrukce dřevostavby 7 

Základní popis systému 

Montáž sloupkového systému probíhá přímo na staveništi. Nosný systém se sklá-

dá z fošen (sloupků či vodorovných překladů), co nejmenšího počtu standardizo-

vaných rozměrů. Tyto se k sobě spojují, nejčasněji jsou používány hřebíky. Do me-

zer mezi sloupky se vkládá izolace a oboustranně se zaklopí plošnými materiály 

na bázi dřeva (OSB desky, překližky). Tyto desky mají především statickou funkci, 

udržují stavbu prostorově ztuženou, ale také plní funkci obalovou. Podle druhu 

konstrukce volíme šířku fošny a osovou vzdálenost (pohybuje se kolem 

                                                             
7  Baracky.webgarden.cz [online]. 2010-07-21 [cit. 2011-12-07]. Náš nový rodinný dům - dřevostav-

ba. Dostupné z: <http://baracky.webgarden.cz/>. 
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400-600 mm. Takto vytvořený rám používáme pro obvodové stěny, stropy 

a šikminy střechy. [8; 14] 

Pro příčky se většinou volí stejný rám, již není potřeba ztužujících desek (pokud 

neurčí statik jinak). Jednotlivé prvky se musí převazovat (podobně jako u zdiva), 

spoje od sebe musí mít určitou vzdálenost. Do takto připravené konstrukce mů-

žeme kompletovat a provést dokončovací práce. Často se setkáme s instalační 

předstěnou (ze sádrokartonové konstrukce), ve které se vedou rozvody, ale také 

zvyšuje protipožární odolnost konstrukce. Investor může sledovat v průběhu 

stavby veškeré prováděné vrstvy konstrukce (na rozdíl od panelového systému). 

[8; 14] 

 

Obr. 7 Ukázky rozestavěné dřevostavby (vlevo) 8 a systému záklopu OSB deskami (vpravo)9 

Realizace stavby je relativně jednoduchá – pracuje se s tradičními materiály 

a základními nástroji – zvládne ji minimum pracovníků. Nicméně požadavky na 

řemeslnou zručnost a zkušenosti pracovníků jsou vysoké. Je potřeba dodržovat 

určité zásady a stavba si vyžaduje jistou pečlivost. Přesuny materiálu na stavbě 

jsou ve srovnání s běžnými typy konstrukce méně náročné. Sloupkový systém se 

dobře kombinuje s jinými materiály, někdy jsou tyto kombinace dokonce vhodné – 

například vyzdění jádra domu z plných cihel zlepší akumulaci tepla v budově. [8; 

14] 

Dřevostavby se sloupkovým konstrukčním systémem jsou běžně využívány jako 

tradiční systémy v mnoha zemích různých klimatických podmínek. Běžně se tímto 

                                                             
8  Cepolina photo [online]. c2011 [cit. 2011-12-11]. Scaffolding. Dostupné z WWW: 

<http://www.cepolina.com/photo/scaffolding_wood_frame.htm>. 

9  Charles Flowers Construction [online]. c2011 [cit. 2011-12-11]. Home Page. Dostupné z WWW: 

<http://charlesflowersconstruction.com/>. 



 

38 

 

systémem staví drobné stavby, rodinné domy, rezidence ale i vícepodlažní budo-

vy – bytové a administrativní (u nás to bohužel současná legislativa nedovoluje). 

Výhodou sloupkového systému je také to, že ho lze velice jednoduše lokálně po-

změnit dispozice v průběhu jeho životnosti. [8; 14] 
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3 Podnikatelský záměr stavebního podniku 

Následující kapitola se věnuje samotnému formování podnikatelského záměru 

v podobě studie proveditelnosti. Uvedené podkapitoly se věnují jednotlivým čás-

tem studie proveditelnosti a závěrem je tento podnikatelský záměr vyhodnocen. 

Podnikatelský záměr (Business Plan) lze prakticky využít jako interní dokument 

podniku, který slouží pro jeho efektivní řízení při investičním projektu, resp. zaha-

jování podnikatelské činnosti. U investičních projektů se zapojením cizího kapitálu 

či určitých druhů podpory sehrává podnikatelský záměr důležitou roli, využije se 

externě a jeho funkce spočívá v přesvědčení poskytovatele kapitálu o výhodnosti 

a nadějnosti projektu. Poskytovatel (např. banka) samozřejmě pečlivě hodnotí in-

vestiční projekt i podnik z hlediska ekonomické efektivnosti, vlivu podnikatel-

ských rizik apod. To jakým způsobem je podnikatelský záměr zpracován, částečně 

ovlivňuje úspěšnost získání cizího kapitálu. [1] 

Studie proveditelnosti (Feasibility Study) někdy označována jako technicko-

ekonomická studie by měla obsáhnout všechny informace pro investiční rozhod-

nutí. Je kompletním podkladem pro sestavení podnikatelského záměru. Vhodná 

koncepce obsahu této studie by mohla vypadat takto: 

 náplň podnikatelského záměru (výrobní program), 

 analýza trhu a marketingová strategie, 

 technologie (hlavní materiály apod.), 

 popis zázemí podniku (správní činnost), 

 pracovní síly, 

 finanční a ekonomická analýza, 

 analýza rizika podnikatelského záměru. [1] 

Jednotlivé části studie proveditelnosti spolu velice úzce souvisejí a je nutné je 

mnohdy zpětně přepracovávat. Pokud jsou jednotlivé části studie proveditelnosti 

zpracovány pečlivě a s rozmyslem jsou vhodným podkladem pro rozhodnutí 

o daném podnikatelském záměru. 



 

40 

 

3.1 Náplň podnikatelského záměru 

Podnikatelský záměr se týká zahájení podnikatelské činnosti v oblasti zdravého, 

životnímu prostředí prospěšného a nízkoenergetického bydlení. Hlavní činností 

firmy bude montovat moderní sloupkové dřevostavby a poskytovat služby s tím 

související. Svoji činnost zahájí na území Jihomoravského kraje. Vzhledem 

k obratu a počtu zaměstnanců se bude jednat spíše o malý podnik (což je pro fir-

my realizující podobné dřevěné konstrukce typické), nicméně bude velmi domi-

nantní z hlediska tržního podílu, kterého se bude firma snažit docílit díky svým 

přednostem a vhodnou marketingovou strategií. 

Sloupkové dřevostavby jsou lehkou rámovou konstrukcí ze dřeva, které mají 

skvělé technické vlastnosti a přirozený moderní vzhled. Nosná konstrukce se do-

plňuje podle účelu potřebným množstvím tepelné izolace z přírodních materiálů 

a lze tak velmi snadno dosáhnout energeticky nenáročných budov. Povrchové 

úpravy lze řešit velice variabilně podle požadavků klienta. Tímto konstrukčním 

systémem lze stavět rodinné a bytové domy i halové budovy. 

Zpracování dřeva a jeho využití pro stavební účely je z ekologického hlediska 

mnohem příznivější k životnímu prostředí než jiné konstrukční stavební materiá-

ly. Prostředí ve dřevostavbě je pro uživatele přirozené a zdravé. Energetické ná-

klady jsou díky vhodné konstrukci minimální i při relativně tenkých stěnách. 

3.2 Situační analýza a marketingová strategie 

Před vlastními finančními a ekonomickými propočty a dílčím plánováním podni-

katelského záměru je velmi důležitá část, která se zabývá určením směru, kterým 

se budou všechny dílčí části podniku ubírat. Tato část by se dala pojmenovat jako 

určení marketingové strategie, nejdříve tomu ale musí bezpochyby předcházet 

formulace podnikatelské činnosti a rozebraní vnitřního a vnějšího prostředí plá-

nované firmy. Situační analýza je důležitým podkladem právě pro stanovení nej-

vhodnější marketingové strategie. 

3.2.1 Podnikatelská strategie 

Prvním krokem k zahájení podnikatelské činnosti je určitá myšlenka či vize. Ně-

kdo ji po celou dobu existence nosí v hlavě, jiný ji má sepsanou a uloženou 

v trezoru. Nejúspěšnější jsou však ty firmy, které dokáží s podnikatelskou vizí zto-

tožnit každého svého zaměstnance. Pro počáteční činnost bude stačit sepsat myš-
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lenky v několika málo základních bodech. Prvně tedy definovat poslání, to čeho 

chce podnik dlouhodobě dosáhnout. Poslání společnosti stojí nad všemi dalšími 

kroky řízení firmy, z něj vycházejí další myšlenky a podle něj mohou být další bo-

dy strategie upravovány. Dalším bodem podnikatelské strategie je jednoznačněji 

určit činnost firmy, pomocí které chce dosahovat firemního poslání. Při plánování 

strategie pomáhá vymezit si možnosti dalšího růstu, což je posledním bodem to-

hoto oddílu. 

Poslání společnosti 

Posláním firmy je dopřát lidem zdravé moderní bydlení, které je přátelské 

k přírodě a životnímu prostředí. Tohoto chceme dosáhnout pomocí kvalitního ná-

vrhu stavby, využitím vhodných stavebních materiálů při montáži staveb 

a v neposlední řadě proklientským přístupem. 

Definice podnikatelské činnosti 

Hlavní podnikatelskou činností firmy je poskytovat lidem zdravé a ekologicky 

přátelské bydlení a stavby. Zákazníkem jsou lidé, pro které je důležitou hodnotou 

nenarušit výstavbou a provozem životní prostředí. Tito lidé mají potřebu bydlet 

nebo jinak využívat nové prostory, které mají zdravé vnitřní i okolní prostředí 

a jsou energeticky nenáročné. Stavby, které firma provádí, jsou ze sloupkové dře-

věné konstrukce montované přímo na stavbě a splňují potřeby moderní stavby. 

Vyhodnocení příležitostí k růstu 

Firma zahájí svojí činnost na území jihomoravského kraje poskytováním dře-

vostaveb, jejichž konstrukční systém není žádnou novinkou. V Severní Americe, 

Evropě i jinde na světě je systém využívaný mnoho desítek let. V České republice 

ještě není ve společnosti úplně známý a nemá dlouhou tradici. Přesto můžeme říct, 

že se již nejedná o žádnou novinku. Firma tedy bude vstupovat na pro ni nový trh 

se známým výrobkem – v prvních letech existence bude postupovat strategií roz-

voje trhu. 

Jakmile se firma na území jihomoravského kraje vryje do podvědomí zákazníků 

a bude mít stabilní postavení z hlediska tržního podílu, začne investovat určité 

zdroje na inovativní účely. Je pravděpodobné, že na stávajícím trhu bude nabízet 

nové typy staveb. Pak by se orientovala na strategii vývoje výrobku. 



 

42 

 

Další příležitostí k růstu firmy je rozšířit postupně působnost do dalších krajů po 

České republice, založením nových výrobních středisek, kde by nabízela stávající 

typy staveb. Opět by zaujala strategii rozvoje trhu. 

Výše uvedené růstové příležitosti jsou při úspěšném vstupu na trh a následném 

rozvoji dost pravděpodobné, všechny spadají do kategorie tzv. intenzivního růstu. 

Také je možné, že se v průběhu své existence firma rozhodne zaujmout také lepší 

pozici, tím že integruje některého ze svých dodavatelů základního materiálu 

(např. řeziva) nebo se sloučí s některým konkurenčním subjektem. Vyhodnocová-

ní příležitostí k růstu bude průběžnou záležitostí strategického managementu fir-

my, které do značné míry závisí na aktuální situaci firmy. 

3.2.2 Analýza trhu a konkurence 

Analýza trhu a konkurence patří k prvotním nástrojům situační analýzy. Cílem je 

zjistit jak vypadá současný trh a jaké významné subjekty na něm působí. Čím lépe 

je známa situace, do které firma vstupuje, tím účinnější lze určit marketingovou 

strategii podniku. 

Analýza trhu 

Bude zde rozebrána současná situaci trhu nové bytové výstavby – kterou lze po-

važovat za celkový trh podniku. Cílovým trhem podniku je trh zdravého, nízko-

energetického a ekologického bydlení v regionu Jihomoravského kraje. S určitou 

nadsázkou lze hovořit, že by se tento cílový trh mohl rovnat celkovému trhu – kdo 

by nechtěl bydlet zdravě, s malými náklady na provoz a zároveň šetřit přírodu. 

Není to tak jednoduché. V cestě stojí spoustu překážek. K lidem se dostává 

o těchto možnostech málo informací, mají všelijaké předsudky, preferují jiné tech-

nologie a spoustu dalších ovlivňujících faktorů. Tyto se nikdy nepodaří 100% od-

stranit. Realisticky se můžeme bavit, že by při vhodné komunikaci s případnou 

státní podporou (myšleno tím například státní podpora tohoto bydlení) šlo do-

sáhnout v podmínkách České republiky 25-45 % stavebního trhu s novou bytovou 

výstavbou. Každopádně lze konstatovat, že zde je velký nevyužitý potenciál trhu. 

Za celkový trh, na kterém se bude podnik pohybovat, se dá považovat trh nové 

bytové výstavby v Jihomoravském kraji. Grafy níže ukazují, jak se v posledních 

letech vyvíjel počet vydaných stavebních povolení a ohlášení na novou výstavbu 

v Jihomoravském kraji a jak se pohybuje jejich orientační hodnota. 
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Obr. 8 Počet vydaných stavebních povolení a ohlášení na novou bytovou výstavbu 

v Jihomoravském kraji v letech 2006 až 2011 [21] 

 

Obr. 9 Orientační hodnota v mil. Kč vydaných stavebních povolení a ohlášení na novou byto-

vou výstavbu v Jihomoravském kraji v letech 2006 až 2011 [21] 

Vzhledem k téměř shodnému vývoji během roku 2011 jako v roce 2010 budou 

pravděpodobně konečné výsledky také velmi obdobné. Celkový trh se tedy dá 

v současnosti vymezit finanční hodnotou přibližně 7,5 mld. Kč a počtem staveb-

ních povolení ve výstavbě pro bytové účely, který je kolem 1850. Vidíme, že eko-

nomická situace na trhu se dostala do určité recese. Nicméně lze předpokládat, že 

se poptávka v průběhu několika málo let opět vylepší.  

Pokud se tedy vrátíme k úvodní úvaze, že z tohoto celkového trhu jsme schopni 

v ideálním případě pokrýt přibližně 35 %, tak celkový potenciál cílového trhu je 

kolem 650 stavebních povolení na zdravé, nízkoenergetické a ekologické bydlení 

v hodnotě okolo 2,5 mld. Kč.  

Je nutno konstatovat, že v současnosti je tento nahrubo odhadnutý celkový poten-

ciál využíván minimálně. Kategorie samotného nízkoenergetického stavění se do-

stává do povědomí investorů celkem úspěšně. Na druhou stranu kategorie zdravé 
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a ekologického bydlení – představovaný především konstrukčními systémy ze 

dřeva nebo na jeho bázi – není zdaleka tak silná. Poměr nově vystavěných dře-

vostaveb vůči celkové bytové výstavbě je v ČR nízký (odhadem kolem 5-8 %). 

Nemusíme chodit daleko, pokud se srovnáme s okolními zeměmi – Rakousko (cca 

30%), Německo (cca 12%) – vidíme nevyužitý potenciál v našich regionech.10 

Cílový trh – trh se zdravím, nízkoenergetickým a ekologickým bydlením 

v Jihomoravském kraji tvoří z výše definovaného celkového trhu přibližně 5-8%. 

Můžeme tedy předpokládat, že se v Jihomoravském kraji postaví přibližně 90-150 

dřevostaveb ročně za zhruba 380-600 mil. Kč. Vidíme, že odhad má velký rozptyl, 

avšak pro situační analýzu nám tyto přibližné hodnoty stačí. V analýze konkuren-

ce budeme využívat střední hodnotou tohoto odhadu. 

Analýza konkurence 

V tomto pododdíle se budeme snažit rozebrat konkurenční subjekty na cílovém 

trhu. Nejdříve se zaměříme na hlavní skutečné konkurenty. Mezi hlavní konku-

renty řadíme významné podniky na cílovém trhu, ale také menší podnikatele, kte-

ří se podobají našemu podniku. 

Tab. 1 Hlavní konkurenční podniky na cílovém trhu 

Firma Odhad tržního 

podílu [%] 

Konstrukční 

systém 

ATRIUM, s.r.o. 4 panelový 

Avanta systeme spol. s r.o. 3 sloupkový 

DOMY D.N.E.S. s.r.o. 3 panelový 

Dřevostavby Domus s.r.o. 3 sloupkový 

Dřevostavby ELK a.s. 4 panelový 

H.L.C. spol. s r.o. 9 panelový 

Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. 13 panelový 

RD Rýmařov s.r.o. 25 panelový 

ROVAX, spol. s r.o. 4 sloupkový 

Mezi hlavní existující konkurenty můžeme tedy zařadit podniky uvedené 

v tabulce 1. V tabulce je uveden přibližný odhad současného tržního podílu (cílo-

                                                             
10  Asociace dodavatelů montovaných domů [online]. 2007 [cit. 2011-12-13]. Zprávy o činnosti ADMD. 

Dostupné z: <http://www.admd.cz/clanky/zpravy-o-cinnosti-admd>. 
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vého trhu – nízkoenergetického, zdravého a ekologického bydlení 

v Jihomoravském kraji). Technologie je v tabulce zjednodušena na panelové či 

sloupkové konstrukční systémy, čímž si nejjednodušeji vymezíme, zda se jedná 

o prefabrikovanou výrobu nebo výroba dřevostavby probíhá přímo na stavbě. 

Dominantní firmou s podílem kolem 25 % je RD Rýmařov s.r.o, která ale staví nej-

více ve středních Čechách a Praze, ale má již mnoho realizací ze zahraničí. Je patr-

né, že největší podíl mají podniky s velkými výrobními závody na prefabrikované 

panelové systémy dřevostaveb. Firmy provádějící sloupkové systémy dřevostaveb 

jsou na tom podstatně hůř, nicméně jsou zde takové, které díky své podobnosti 

představují významnou konkurenci. Nejpodobnější by pak byla asi společnost 

Avanta systeme spol. s r.o. Podrobnější popis firem z tabulky 1 je uveden v příloze 

této práce.  

Uvedení konkurenti celkem pokryjí přibližně 70 % cílového trhu při současné si-

tuaci, zbytek připadá na menší firmy a živnostníky, na podniky prvotně působící 

v jiném regionu a na firmy zabývající se ostatními konstrukčními systémy dře-

vostaveb (sruby, roubenky). Na první pohled se může zdát, že zde není mnoho 

prostoru pro nové firmy. Celkový potenciál trhu není ale zdaleka plně využit. 

Z informací výše uvedené analýzy trhu bychom mohli mluvit o pouhém pětino-

vém využití celkového potenciálu cílového trhu. Je zde tedy velký prostor pro zís-

kávání zákazníků vhodnou komunikací a přibližováním lidem v regionu jedno-

značných výhod dřevostaveb. 

Další kategorií jsou tzv. potenciální budoucí konkurenti. Potenciální konkurenti 

mohou výrazně znepříjemnit postavení podniku na cílovém trhu. Vstup nové 

konkurence není příjemný zvláště tehdy, když má silnou kapitálovou podporu a je 

velice podobný našemu podniku. Může se jednat buď o nově založenou firmu, 

nebo o existující firmu, která vstoupí do našeho regionu. Obranou proti této kon-

kurenci může být právě kvalitní inovační management – investice do vývoje no-

vých produktů můžou být správným řešením, jak si udržet konkurenční výhodu 

a být pořád o krok napřed. 

3.2.3 SWOT analýza 

V situační SWOT analýze hledáme příležitosti a hrozby externího prostředí 

a ujasňujeme si silné a slabé stránky vznikající firmy. 
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Silné stránky podniku jsou: 

 využití v oboru velmi zkušených pracovníků, 

 důraz na vysokou kvalitu výroby a její řízení, 

 zaměření na ekologické a zdravé materiály, 

 schopnosti vedoucího pracovníka, jeho kontakty a znalosti, 

 důkladné marketingové a inovační plány, 

 kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr, 

 mnoho užitečných doplňkových služeb, 

 úspory z používání stejného stavebního materiálu. 

Slabé stránky podniku jsou: 

 nová neznámá firma – chybějící reference a obchodní jméno, 

 zpočátku nízký tržní podíl, 

 působnost jen na jednom regionu, 

 náklady na nábor nových pracovníků. 

Příležitosti vnějšího prostředí jsou: 

 velký potenciál trhu, 

 velký výběr dodavatelů materiálů, 

 vývoj nových produktů, 

 vstup na nové okolní trhy, 

 zavedení systému řízení jakosti, 

 spolupráce s peněžními domy, 

 outsourcing účetnictví, projekční činnosti a dalších služeb, 

 využití subdodavatelských dodavatelských prací, 

 zlepšení legislativních podmínek pro výstavbu dřevostaveb, 

 flexibilita podnikatelské činnosti. 

Hrozby vnějšího prostředí podniku: 

 nedostatek kvalifikovaných pracovníků, 

 rizika spojená s prvními roky provozu podniku, 

 kapitálově silná konkurence a snadný vstup nových subjektů, 
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 prohlubování současné ekonomické recese. 

3.2.4 Formulace cílů 

V následujícím oddílu jsou formulovány specifické cíle, které budou hrát důleži-

tou roli při sestavování marketingové strategie a následném řízení podniku. Za 

existenčně důležité cíle firmy jsou považovány: 

 Získat do 4 let největší tržní podíl ve sloupkovém konstrukčním systému 

dřevostaveb na jižní Moravě. Minimálně však 10 %. 

 Uvést do 3 let minimálně jeden nový produkt nabízený podnikem. 

3.2.5 Formulace marketingové strategie 

V tomto oddíle je snaha sestavit co nejúčinnější marketingové strategie, kterými 

bude chtít firma dosáhnout výše uvedených cílů. 

Nejdůležitějším cílem je získat a udržet vedoucí pozici ve své konstrukční katego-

rii na svém počátečním cílovém trhu. Tohoto společnost dosáhne následujícími 

strategickými kroky. Společnost bude řídit cenovou politiku tak, aby udržovala 

krok s konkurencí. Cílem není dosahovat nevyšší ziskovosti. Velmi důležitou zá-

ležitostí je účinná integrovaná marketingová komunikace. Využívány budou růz-

né nástroje marketingové komunikace, které budou mezi sebou provázány. Ko-

munikace nebude stát jen na prosazování vlastních produktů a obchodního jména, 

ale také budeme rozšiřovat znalosti veřejnosti o dřevostavbách. Důležité je odbou-

rávat předsudky a zviditelňovat přednosti dřevostaveb jako takových. Cílem mar-

ketingové komunikace bude vzbudit zájem o zdravé a ekologické bydlení. 

Další strategií, kterou bude podnik dlouhodobě držet, je vývoje nových produktů. 

Pokud si chce firma udržet vedoucí pozici, musí udržovat náklady na vývoj 

a výzkum. Podnik bude podporovat inovativní činnost, jehož součástí bude také 

činnost spojená s připomínkováním současných stavebních a jiných zákonů 

a norem nebo vytváření nových dokumentů zabývající se zdravým bydlení (defi-

nování, měření a hodnocení) apod. Úplně prvními náklady do vývoje bude zave-

dení procesů pro efektivní řízení kvality produktů a získání patřičné certifikace. 

Stejně tak pro firmu zabývající se ekologickým bydlením bude zajistit si certifikát 

systému environmentálního řízení. 
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3.2.6 Produktový plán 

V produktovém plánu podniku je věnována pozornost vlastnostem produktu, je-

ho cenovému nastavení, definování distribučních cest a plánovaní propagace pro-

duktu. Tento druh produktového plánu se nejčastěji označuje jako marketingový 

mix nebo také tzv. 4P (Product, Price, Place, Promotion). 

Produkt 

První dva produkty, které bude podnik nabízet, jsou dřevostavby sloupkového 

konstrukčního systému. Oba produkty, spadají do produktové řady nízkoenerge-

tického bydlení. Prozatím neexistuje název pro produktovou řadu ani pro produk-

ty. Proto je budeme pro rozlišení označovat jako produkt „Vata“ a produkt „Ko-

nopí“. 

Základními třemi vlastnostmi všech produktů, které podnik má nebo bude vyví-

jet, jsou: 

 velmi nízké náklady na vytápění – bydlení je nízkoenergetické (ev. pasivní) 

 většina konstrukcí je z přírodních materiálů, které udržují zdravé klima, 

 většina materiálu je šetrná k životnímu prostředí během výroby, užívání, ale 

i likvidace – bydlení je ekologické. 

Tyto zásady tvoří hlavní filozofii všech produktů, které firma bude nabízet. Nej-

větší důraz pak bude kladen především na zdravé bydlení. 

Produkt „Vata“ a „Konopí“ mají společné téměř všechny rysy, odlišují se pouze 

v použitém izolačním materiálu. Produkt „Vata“ využívá výplňovou a fasádní 

izolaci ze skelné vaty a produkt „Konopí“ se odlišuje využitím izolace 

z technického konopí. Ostatní charakteristiky vlastností konstrukce jsou společné. 

Design produktu je dán individuálním projektem podle přání a možností klienta. 

Architektonickou a technickou stránku budou na základě požadavků klienta vy-

tvářet významní tuzemští i zahraniční architekti a projektanti. Konečná stavba by 

měla být samozřejmě moderní a funkční. 

Způsob dodání je zakázkový. Každá zakázka je jedinečná a domlouvají se indivi-

duální podmínky a smlouvy. Jednání se zákazníkem jsou vstřícná, vždy je připra-

ven časový a finanční plán. Montáž dřevostavby probíhá až na místě, doba vý-

stavby je obvykle 2-3 měsíce. Je pečlivě hlídána jakost všech prováděných prací 
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a materiálů. Je preferována kompletní výstavba od základů až po kompletační 

práce, ale lze domluvit individuální fáze zahájení a dokončení výstavby. 

Záruka je na dřevěné nosné konstrukce 25 let, na ostatní konstrukce standardně 2 

roky případně podle lhůt dodavatele materiálu. 

Objem výroby se předpokládá na 6 až 8 kompletně zařízených staveb v prvním 

roce při dvou pracovních četách. V dalších letech lze předpokládat růst počtu za-

kázek a nutnost nasazení nových výrobních pracovníků. 

Doplňkové služby jsou: 

 poradenská a inženýrská činnost, 

 dokumentace průběhu výstavby (text, foto a video), 

 zhotovení projektové dokumentace, 

 zprostředkování financování stavby, 

 záruka termínu dodání, 

 energetický audit, 

 návod na používání dřevostavby a další. 

Osvědčení k danému produktu mohou být v budoucnu doložena certifikací sys-

tému managementu jakosti a certifikátem o systému environmentálního ma-

nagementu. 

Cenová politika 

Cílem cenové politiky je vytvoření vedoucí pozice na trhu z hlediska tržního podí-

lu, při zachování ziskovosti, se budou ceny pohybovat na průměrných či mírně 

vyšších cenách vzhledem ke konkurenci. 

Cenové kalkulace staveb budou prováděny individuálně. Je nutné současně při-

hlížet na ceny na trhu, aby byly produkty konkurenceschopné, a na nákladovou 

náročnost staveb. Určení nákladů na stavbu se bude provádět cenovou kalkulací. 

Náklady jsou stanoveny v dalších částech podnikatelského záměru. Cena zakázky 

je navýšena o architektonické, projektové a další případné doplňkové služby. 

Distribuce 

Jde o přímý prodejní kanál, protože výrobní podnik nabízí dřevostavbu přímo 

zákazníkovi bez dalších mezičlánků. 
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Téměř vždy jde o prodej jednoho kusu dřevostavby. Z hlediska dodací lhůty se 

bavíme o přibližně 2-5 měsících podle složitosti stavby. K této lhůtě je nutné při-

číst ještě dobu, po kterou se provádí projekční a průzkumné práce, vyřizuje se sta-

vební povolení apod. Cílovým trhem je sice Jihomoravský kraj, dodávky je ovšem 

možné realizovat i v okolních regionech. 

Marketingová komunikace 

Prostřednictvím marketingové komunikace chce firma oslovit spotřebitele a docílit 

zájmu o své produkty. Firma bude také obecně propagovat přednosti sloupkových 

dřevostaveb a zvyšovat povědomí cílové veřejnosti o existenci firmy. Zároveň 

chce pomocí interní marketingové komunikace zlepšovat kulturu firmy 

a sounáležitost zaměstnanců s firmou. Výběr konkrétních nástrojů marketingová 

komunikace bude vycházet z celkového marketingového plánu a podnikové stra-

tegie. Za sestavení marketingového plánu je odpovědný jednatel společnosti. Pro 

efektivní využívání marketingové komunikace je žádoucí spolupráce s externími 

komunikačními a reklamními agenturami. Příklady použití možných komunikač-

ních cest pro podnik jsou: 

 regionální tisková a rozhlasová reklama, 

 internetové video reklamy, 

 zařazení do katalogů firem (především internetových), 

 logo firmy, symboly a názvy produktů, 

 tiskoviny, brožury k produktům, 

 manuály a návody k použití předávané stavby vč. jejich obalu, 

 billboardy, plakáty a poutače, 

 zábavné hry a kreativní soutěže, 

 výstavy a veletrhy, 

 vzorkové řezy jednotlivými produkty, 

 prezentace a ukázky na internetových stránkách podniku, 

 filmové ukázky výhod jednotlivých produktů, 

 sezónní slevy (např. v zimním období), 

 podpora při financování (spolupráce s finančními domy), 

 exkurze po stavbách a referenční domy, 

 tematické venkovní a pouliční aktivity, 
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 společenské a sportovní události s významnými partnery, 

 balíčky pro novináře,  

 publikace, tiskové a výroční zprávy, 

 sponzorské a charitativní dary, 

 prodejní schůzky a prezentace, 

 katalogy a tiskoviny, 

 zasílání pošty, e-mailů a další. 

Marketingová komunikace společnosti bude zahrnovat všechny hlavní způsoby 

komunikace: reklamu, podporu prodeje, události, vztahy s veřejností (Public rela-

tions), osobní prodej a přímý marketing. Vzhledem k omezeným finančním mož-

nostem firmy je jasné, že nepůjde využít všechny možnosti tak, aby byly všechny 

plně efektivní. Proto bude tato oblast pečlivě plánována v marketingovém plánu 

podniku, kde se bude rozhodovat o možnostech využití různých nástrojů, rozdě-

lení finančních zdrojů a zpětné kontrole efektivity. 

3.2.7 Náklady na marketing 

Marketingové náklady jsou důležitý vstup u hodnocení ekonomické efektivnosti 

a to protože jsou 500 tis. Kč pro první rok existence. Z těchto peněz bude 40 % po-

třeba před zahájením činnosti (na spuštění prvních komunikačních akcí 

a zprovoznění internetových stránek apod.), zbývající část nákladů bude spotře-

bována průběžně během prvního roku. V následujících letech bude snaha marke-

tingové náklady navýšit. Většinu nákladů na marketing tvoří náklady na marke-

tingovou komunikaci (propagaci). Další náklady spojené s marketingem jsou 

například náklady na marketingový výzkum a podobně. 

3.3 Technologie 

Do technologie v rámci zpracování podnikatelského záměru zahrneme časovou 

náročnost výstavby, materiálovou potřebu, zařízení, nástroje a dopravní prostřed-

ky potřebné pro výrobu. Výběr veškerého technologického vybavení se orientuje 

právě na výstavbu dřevostaveb a dokončovací stavební práce. Vzhledem 

k variabilitě jednotlivých zakázek je detailní plánování technologie scestné. Za 

technickou a technologickou oblast je odpovědný výrobní manažer a ten také se-

stavuje organizační a technologické plány jednotlivých zakázek zvlášť. Pro potře-
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by podnikatelského záměru je uvažována zjednodušená modelová stavba, u které 

je stanovena přibližná délka výstavby a oceněny materiálové vstupy. 

3.3.1 Organizace výstavby 

Podnik bude mít za optimálních podmínek dvě rozestavěné dřevostavby a na 

každé z nich bude pracovat jedna výrobní četa. Jedna ze dřevostaveb bude ve fázi 

výstavby hrubé stavby a druhá ve fázi kompletačních prací. Předpokládejme, že 

v případě kdy bude mít podnik rozestavěnou jednu dřevostavbu, budou obě čety 

spolupracovat na její výstavbě. Výrobní čety jsou flexibilní, každá četa má 

k dispozici jednu dodávku a potřebné výrobní nářadí a vybavení. Výrobní mana-

žer cestuje dodávkou s jednou z čet nebo používá firemní osobní automobil, který 

podle domluvy sdílí s jednatelem společnosti. Výrobní manažer řídí výstavbu na 

obou stavbách současně.  

Tab. 2 Časový harmonogram stavebních činností modelové stavby ve dnech 

Ozn. Popis stavební činnosti Trvání 

1 Převzetí staveniště, vytyčení hlavních bodů 1 

2 Výkopové práce 1 

3 Základová konstrukce 3 

4 Kompletní nosný systém stěny, strop, krovy - prutové prvky 7 

5 Střešní fólie a kontralatě 1 

6 Zateplení a zaklopení stěn - plošné prvky 2 

7 Vnější výplně otvorů (okna, dveře) 1 

8 Zateplení vnější, parotěsné fólie vnitřní 3 

9 Fasádní omítka, vnější obklady a podhledy 5 

10 Střešní latě a krytina, klempířské prvky 4 

11 Předání staveniště 1 

12 Časová rezerva 1 

Celkem 30 

Pro další práci se zdroji je použita modelová stavba. Pro zjednodušení modelování 

nákladů podniku budeme předpokládat všechny zakázky ve fázi hrubé stavby. 

Tento výpočet je dostačující pro sestavení plánovaných nákladů studie provedi-

telnosti. Stavba dřevostavby bude z venku dokončená a uzavřená. Uvnitř bude 

připravena pro dokončovací práce. Technologicky bude stavba odpovídat nízko-

energetickému domu. Stavební činnosti hrubé stavby a jejich přibližná délka trvá-
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ní je uvedena v následujícím harmonogramu. Celková délka výstavby modelové 

hrubé stavby je 30 dní. 

Kompletační a dokončovací práce jsou často dost odlišné v závislosti na dané za-

kázce, většinu prací zvládají zaměstnanci firmy (výrobní četa 2) a některé speciální 

práce dodělávají subdodavatelé. Celková doba výstavby jedné dřevostavby 

s kompletně provedenou hrubou stavbou a dokončovacími pracemi trvá přibližně 

2-5 měsíců. 

Stanovení počtu zakázek 

Při stanovení počtu zakázek (modelové stavby) vycházíme z fondu pracovní doby, 

která je 252 dní pro rok 2013, a z časové náročnosti na modelovou stavbu, která je 

podle výše uvedeného harmonogramu 30 dní. Z toho tedy vyplývá: 252 / 30 = 8,4 

zakázky za kalendářní rok. Dvě pracovní čety jsou tedy schopné při plném nasa-

zení realizovat 16,8 zakázky. 

3.3.2 Materiál a subdodavatelé 

Materiálové vstupy patří ve stavebnictví mezi velmi významné zdroje, kterým je 

potřeba věnovat velkou pozornost při řízení stavební zakázky. Stanovují se pro 

jednotlivou stavbu individuálně cenovou kalkulací. V rámci zpracování podnika-

telského záměru jsou uvedeny tedy přibližné náklady na modelovou hrubou stav-

bu. V tabulce jsou uvedeny přibližné náklady jednotlivých technologických sku-

pin modelové stavby. Celkové náklady vč. rezervy činí 767 tis. Kč bez DPH.  
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Tab. 3 Ocenění materiálů a subdodavatelských prací modelové stavby v Kč bez DPH11 

Popis konstrukce Cena 

Přípravné, zemní a výkopové práce 15 000 

Základová konstrukce (kamenivo, beton, KARI sítě, bednění) 55 000 

Nosné stěny, stropy a krovy (hoblované fošny, OSB desky, prkna, spojovací materiál) 270 000 

Výplňová a fasádní tepelná izolace, vč. střechy (skelná vata) 90 000 

Vnější výplně otvorů (okna, dveře) 140 000 

Komínový systém - 1 průduchový 27 000 

Fasádní povrchové úpravy (sklovláknitá tkanina, tmel, silikonová omítka, hranoly) 35 000 

Střešní krytina (tašky, hřebenáče, latě, doplňky) 65 000 

Klempířské prvky (vnější parapety, oplechování střechy, okapy) 15 000 

Materiálová rezerva 55 000 

Součet 767 000 

Přípravné, zemní a výkopové práce patří mezi subdodavatelské práce, u hrubé 

stavby nejsou další subdodávky předpokládány. Ostatní částky uvedené v tabulce 

jsou průměrné pořizovací ceny materiálů vynásobené výměrami z modelové stav-

by (výkresová dokumentace je uvedena v přílohách této práce). U dokončovacích 

prací se dá předpokládat větší podíl subdodávek než u hrubé stavby, vzhledem 

k většímu počtu specializovaných stavebních prací. 

3.3.3 Dopravní prostředky a výrobní nástroje 

Pořízení dopravních prostředků a výrobních nástrojů je ve stavebnictví finančně 

náročná záležitost a proto je s nimi nutné počítat při stanovení nákladů a tak 

i ceny zakázek. Plánovaný stavební podnik je na druhou stranu ušetřen investic 

do nákladných zařízení a strojů potřebných k výrobě, neboť sloupkové dřevostav-

by patří z tohoto pohledu k poměrně jednoduchým stavbám. Samozřejmě je mož-

né do budoucna přemýšlet nad pořízením dalšího investičního zařízení pro úpra-

vu řeziva, které by ušetřilo náklady na výstavbu. Toto však bude řešeno až 

                                                             
11  Ceny materiálu jsou odhadnuté s přihlédnutím na průměrné ceny z internetové databáze ma-

teriálů [30], výměry jsou spočítány podle podkladů na typovou stavbu. Cena komínového sys-

tému je vykalkulována pomocí online kalkulačního programu CIKO [20]. Cena oken a dveří je 

přepočítána s přihlédnutím ke kalkulaci na obdobnou stavbu (bez montáže). Materiálová re-

zerva je přibližně 7 % a zahrnuje drobný, doplňkový materiál a případné dodavatelské od-

chylky cen materiálů. 
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v průběhu chodu podniku v rámci inovačního plánování. V prvním roce bude pro 

rozjezd firmy stačit kvalitní ruční a drobné elektrické nářadí a tři mírně ojeté vozy. 

Dopravní prostředky 

Firma pořídí dvě ojeté dodávky s karoserií „skříň“, používaným palivem je nafta, 

objem motoru do 2 200 ccm, najeto mají do 100 tis. km a jsou 1-2 roky stará. Cena 

takovýchto vozu se v bazarech začíná kolem 260 tis. Kč bez DPH. Dále si pořídí 

jedno ojeté reprezentativní auto pro vyjížďky manažerů v ceně přibližně 250 tis. 

Kč bez DPH. Bude se jednat o karoserii typu kombi, objem motoru bude do 1 900 

ccm a bude opět používat naftové palivo. Toto auto bude staré do 1 roku. [31] 

Náklady na dopravní prostředky vyjádříme pomocí odpisů, zvolíme rovnoměrné 

odepisování, a ostatních nákladů na provoz auta. Odpis činní v prvním roce 11 % 

z pořizovací ceny, tj. přibližně 85 tis. Kč za všechny auta, pro další roky sazba čin-

ní 22,25 %, tj. asi 171 tis. Kč. 

Tab. 4 Odpisy dopravních prostředků [34] 

Rok odepisování Odpis [Kč] 

1. rok odepisování 84 700 

2. až 5. rok odepisování 171 325 

Celkem 770 000 

Ostatní náklady jsou náklady na pohonné hmoty, náklady na daně a poplatky, 

náklady na údržbu. Předpokládané náklady na pohonné hmoty jsou na všechny 

auta 28 000 Kč měsíčně. Takže roční náklady na pohonné hmoty činí 336 tis. Kč. 

Firma bude dále ročně platit silniční daň a dálniční známky za všechny auta. Sil-

niční daň by pro letošní rok činila v závislosti na objemu motoru: 2 × 3 600 + 3 000 

= 10 200 Kč. Dálniční známka ČR bude stát v roce pro vozidla do 3,5 tuny 1 500 Kč. 

Takže při předpokladu, že se v dalším roce cena nezmění, budou náklady na dál-

niční známky 3 × 1 500 = 4 500 Kč. Náklady na údržbu a opravy předpokládejme 

ve výši 30 000 ročně. Očekávané ostatní náklady na dopravní prostředky celkem 

budou přibližně 381 tis. Kč. [32]  
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Tab. 5 Ostatní roční náklady na dopravní prostředky 

Druh nákladů Náklady [Kč] 

Pohonné hmoty 336 000 

Daně a poplatky 15 000 

Údržba a opravy 30 000 

Součet 381 000 

Výrobní nástroje 

Mezi ostatní vybavení podniku patří nářadí a pomůcky pro výrobu. Kvalitní 

nářadí, které je potřeba na stavbu sloupkové dřevostavby vychází přibližně na 

360 tis. Kč na jednu pracovní četu. Jde o drobné nářadí, pro dřevostavbu je to pří-

kladně pokosová pila, velmi kvalitní kladivo, elektrické přímočaré pily, pneuma-

tická hřebíkovačka a sponkovačka, vrtačka apod. Pro dokončovací práce jsou to 

drobné zednické pomůcky, hladítka, míchačky, brusky apod. Pro neobvyklé dru-

hy dokončovacích stavebních prací lze zvažovat možnost vypůjčení nářadí nebo 

využití subdodavatelských vztahů. Pořizovací cena jednotlivých pomůcek nepře-

sahuje hranici pro odepisování. [8] 

3.4 Správa podniku a inovace 

Za fungování společnosti je plně odpovědný jednatel společnosti. Při rozhodování 

o jednotlivých oblastech podnikového řízení bere v úvahu návrhy výrobního ma-

nažera a odborného asistenta. Pro společná jednání a správu společnosti bude 

sloužit menší kancelářský prostor v Brně, který bude řádně technicky vybaven. 

Některé činnosti podniku budou přenechány odborníkům v daných oblastech. 

V prvním roce nesmíme zapomenout na náklady spojené se založením podniku. 

Významnou oblast podniku tvoří vývoj a výzkum (dále označována jako inovace), 

které bude věnována značná část duševního úsilí. 

3.4.1 Založení a správa podniku 

Právní forma podniku je tzv. společnost s ručením omezeným, jedná se 

o obchodní společnost podle legislativy ČR. Ze začátku bude jediným majitelem 

jednatel společnosti (a to v případě, že nebude využit alternativní způsob financo-

vání, příkladně „business angel“). Zákonem je daná povinnost splatit minimální 

základní vklad v hodnotě 200 tis. Kč, základní kapitál podniku bude ve skutečnos-
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ti ale vyšší (viz další podkapitoly). Náklady spojené se založením společnosti se 

pohybují kolem 15 tis. Kč. Tyto zahrnují poplatky spojené se založením potřeb-

ných živností, poplatek za zápis do obchodního rejstříku a za služby notáře. 

Pro správu podniku bude využíván pronajatý prostor. Tento bude sloužit pro po-

třebnou kancelářskou práci. Kanceláře budou vybaveny tak, aby byla práce efek-

tivní. Nájemné za menší kancelářský prostor velikosti kolem 20-25 m2 

v Brně předpokládejme kolem 10 tis. Kč měsíčně vč. poplatků a potřebných slu-

žeb. Roční náklady jsou tedy 120 tis. Kč. V následující tabulce je uvedeno vybavení 

pro správu podniku. Stolní počítače budou k dispozici v kanceláři a notebook bu-

de pro potřeby výrobního manažera na cesty, počítače budou minimálně vybave-

ny operačním systémem a kancelářským balíčkem (textovým a tabulkovým edito-

rem, programem pro organizaci času a elektronickou komunikaci) a dalšími 

softwarovými nástroji. Z nábytku bude potřeba prostorný stůl, úložné prostory 

a židle. První náklady na vybavení budou nejvyšší a během prvního roku budou 

kolem 147 tis. Kč (viz tabulka), v dalších letech plánujme přibližně 15 tis. ročně na 

spotřební vybavení.  

Tab. 6 Náklady na vybavení pro správu firmy 

Popis Náklady [Kč] 

Osobní počítače (2 ks) 32 000 

Notebook (1 ks) 17 000 

Mobilní telefony (3 ks) 18 000 

Počítačový software 35 000 

Nábytek 25 000 

Ostatní vybavení kanceláře 20 000 

Celkem 147 000 

Jako další služby z hlediska plánovaného podniku jsou zařazeny služby jiných 

subjektů, které jsou nezbytné pro správu a chod podniku a to konkrétně správa 

účetnictví, právní poradenství, komunikační služby apod. Výši nákladů na tyto 

další služby očekáváme kolem 50 tis. Kč ročně. 

3.4.2 Inovace 

V rámci podniku je plánována inovační činnost, která je podpořena finančními 

prostředky. Mezi úkoly inovačního managementu podniku bude v prvních letech 

zavedení systémů řízení jakosti, bezpečnosti práce a vztahu firmy k životnímu 
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prostředí. V dalších letech se zaměří na vylepšování těchto systémů, vývoj nových 

produktů (druhů konstrukcí staveb) a zlepšování doplňkových služeb pro zákaz-

níky. V inovačním managementu budou dále zvažovány další investiční akce bě-

hem životnosti podnikatelského záměru, které mohou jakkoliv vylepšit např. ná-

kladovou strukturu podniku. Dále může jít o různé výzkumné a vědecké aktivity. 

Náklady na inovace budou potřeba průběžně během roku a bude snaha je udržet 

na určité výši vzhledem k obratu společnosti. V případě ztrát v předchozím roce 

budou náklady minimalizovány, ale inovace nebudou utlumeny úplně. V prvním 

roce bude k dispozici na tuto činnost 180 tis. Kč a následně budou náklady na ino-

vace plánovány v závislosti na výši obratu. 

3.5 Pracovní síly 

Personální management patří svou povahou k významným částem z řízení podni-

ku, pracujeme s lidmi a je potřeba o to více předvídat různé situace. 

V podnikatelském záměru potřebujeme znát minimálně organizační strukturu 

a nákladovou náročnost pracovních sil. 

3.5.1 Organizační struktura 

Rozdělení úrovní funkcí a zodpovědností znázorňuje uvedené organizační schéma 

podniku. Na vrcholu hierarchie stojí jednatel společnosti (majitel), jemu jsou pod-

řízení výrobní manažer a odborný asistent – celkem tři duševní pracovníci. Vý-

robnímu manažerovi jsou pracovně podřízeny jednotlivé pracovní čety, které jsou 

složeny ze dvou dělníků. V případě potřeby je možné výrobní čety rozšířit o další 

jednu nebo dvě, tyto by měl výrobní manažer v pořádku řídit. 

 

 

Obr. 10 Organizační schéma podniku 

Jednatel společnosti 

Odborný asistent Výrobní manažer 

Výrobní četa 1 Výrobní četa 2 
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Podívejme se na pracovní náplně a požadované kompetence na pracovní pozice 

v podniku. Jednatel společnosti zaštiťuje celý podnik ve vnitřních i vnějších zále-

žitostech, je odpovědný za všechna důležitá strategická rozhodnutí. Řídí chod 

podniku, zabývá se především obchodním, marketingovým, ekonomickým, fi-

nančním, investičním, rizikovým, produktovým, inovačním a personálním říze-

ním. Pro zefektivnění své práce využívá odborného asistenta a spolupracuje 

s externími subjekty, např. právníci, účetní, marketingové a komunikační agentu-

ry, ICT specialisté apod. Odpovídá za práci výrobního manažera. Osobnostní 

kompetence na pozici jednatele podniku jsou osobní vyzrálost, schopnost vést lidi, 

komunikační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, proaktivita, ovládání mana-

žerských dovedností a kreativní myšlení. Profesní kompetence jsou vysokoškolské 

vzdělání magisterského stupně ekonomického nebo manažerského oboru, výbor-

ný přehled v podnikovém řízení, orientace v sociálním, ekonomickém 

a politickém prostředí Jihomoravského kraje, řidičský průkaz skupiny B, ideálně 

praktické zkušenosti s vedením pracovního týmu. 

Odborný asistent je pozice přímo podřízená jednateli společnosti. Odborný asis-

tent zpracovává analýzy, grafy, textové dokumenty, shromažďuje data 

a informace, vytváří reporty pro účely vrcholového vedení a řízení podniku. Dále 

komunikuje se zákazníky a vytváří cenové kalkulace jednotlivých zakázek. Je plně 

k dispozici jednateli společnosti. Osobnostní kompetence jsou schopnost rychle se 

učit nové věci, vysoké pracovní nasazení, pozitivní přístup k životu, komunikační 

schopnosti, estetické cítění a schopnost analytického myšlení, zodpovědné jedná-

ní. Profesní kompetence jsou dokončené vysokoškolské vzdělání, alespoň na 

úrovni bakalářské úrovně s ekonomickým zaměřením, orientace ve finančních 

výkazech, základní znalosti statistiky, dobré ovládání počítače, kancelářského 

softwaru a internetu. Dobrá znalost českého jazyka, výhodou je znalost anglického 

nebo německého jazyka. 

Výrobní manažer je řídící pozice s technickými kompetencemi. Řídí pracovní-

ky výrobních čet. Zpracovává organizační plány jednotlivých zakázek, řídí zdro-

jové vstupy a termíny zakázek. Odpovídá za průběh stavebních prací a jejich kva-

litu. Vytváří dokumentaci ke stavbě, komunikuje se svěřenými pracovníky 

a dodavateli materiálů. Dohlíží na práci subdodavatelů. Osobní předpoklady jsou 

flexibilita, vůdčí a komunikativní schopnosti, ovládání manažerských dovedností, 

zvládání stresových situací. Profesní kompetence na pozici jsou ukončené středo-

školské nebo vysokoškolské vzdělání ve stavebním nebo příbuzném oboru, řidič-
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ský průkaz skupiny B, letité zkušenosti s realizací dřevěných konstrukcí, výhodou 

je předchozí řídící pozice. 

Výrobní četa 1 zahrnuje dva kvalifikované řemeslníky. Výrobní četa 1 má na sta-

rosti zhotovení prvotních konstrukcí domu – nejčastěji do fáze hrubé stavby. Pro-

vádějí stavební práce podle instrukcí výrobního manažera s důrazem na kvalitu 

provedení. Osobnostní kompetence jsou zodpovědné jednání, vysoké pracovní 

nasazení a flexibilita. Profesní požadavky jsou dokončené střední odborné učiliště 

nebo střední odborná škola tesařského nebo příbuzného oboru, všeobecná řemesl-

ná zručnost, praktické zkušenosti s prací se dřevem. 

Výrobní četa 2 zahrnuje také dva kvalifikované řemeslníky, kteří mají na starosti 

především instalační, kompletační a dokončovací stavební práce. Výrobní četa 2 

umí postavit i hrubou stavbu, ale primárně se soustředí na dokončovací práce. 

Řídí se pokyny výrobního manažera, práce provádějí ve vysoké kvalitě. Požadav-

ky na osobnost jsou opět zodpovědnost, flexibilita a vysoká míra pracovního na-

sazení. Profesní kompetence jsou úspěšně ukončené střední odborné učiliště nebo 

střední odborná škola se zaměřením na stavební řemesla, univerzální řemeslná 

zručnost, praktické zkušenosti ve stavebnictví jsou výhodou. 

Shrnutí 

Pracovní síly podniku se skládají ze tří duševních a čtyř výrobních pracovníků. 

Tito se podílejí na většině správních a výrobních činnostech podniku. Některé 

specializované stavební práce je žádoucí přenechat subdodavatelům, nejčastěji se 

jedná o výkopové, elektrikářské, speciální instalatérské práce. Další časté práce 

spojené s výstavbou, které jsou dodávány externími subjekty, jsou zejména ze-

měměřičské, architektonické a projekční práce. Náklady na tyto práce jsou do ce-

nové kalkulace zakázky započítávány jako samostatné položky a celkovou cenu 

pouze navýší. 

3.5.2 Mzda a její struktura 

Náklady na osobní náklady jsou ve stavebnictví společně s náklady na materiál 

nejvýznamnější (podílem na celkové ceně) a proto je se jim potřeba při řízení vě-

novat důkladně. 
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Výrobní pracovníci 

Nejprve se zaměříme na to, jak se vypadají mzdy ve stavebnictví podle Českého 

statistického úřadu. Kvalifikovaní dělníci stavebních děl (kód KZAM: 71) měli 

v roce průměrně 22 177 Kč, podíváme-li se na její strukturu tak 65 % je základ 

mzdy, 18 % tvoří odměny, 12 % jsou náhrady mzdy a zbývajících 5 % jsou pří-

spěvky za přesčas, pohotovost a podobně. [21] 

Pro účely vytvoření systému odměňování je třeba vnímat mzdy konkurenčních 

subjektů, abychom přilákali nové kvalifikované pracovníky a následně zabránili 

jejich migraci do jiného podniku. Mzdy budeme v podniku držet mírně nadprů-

měrné. U výrobních i duševních pracovníků budeme uvažovat průměrně 

s přibližně 10% náhradami mzdy. 

Mzda se bude skládat z pevného základu a pohyblivé složky. Pohyblivá složka 

mzdy obsahuje odměnu podle odpracovaných hodin, bonus za plnou docházku 

v měsíci, bonus za přesčasy a příspěvky na stravování. 

Tab. 7 Osobní náklady na výrobní pracovní síly v Kč 

Složka nákladů Měsíční náklady Roční náklady 

Hrubá mzda výrobního pracovníka 22 500 270 000 

Předpokládané náhrady mezd 2 500 30 000 

Soc. a zdrav. pojištění (34 %) 8 500 102 000 

Osobní náklady na 1 pracovníka 33 500 402 000 

Osobní náklady celkem 134 000 1 608 000 

Roční osobní náklady na výrobní pracovníky činní 1 608 000 Kč, z čehož budeme 

uvažovat zhruba 40 % za pevnou složkou a 60 % za pohyblivou část osobních ná-

kladů. 

Technicko-hospodářští pracovníci 

Do této skupiny patří jednatel společnosti, výrobní vedoucí a odborný asistent. 

Jedná se o duševně pracující, zajišťují správní a výrobní řízení podniku. Vzhledem 

k jejich důležitosti a odbornosti jsou i odpovídající mzdy.  
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Tab. 8 Osobní náklady na duševní pracovní síly v Kč 

Složka nákladů Měsíční náklady Roční náklady 

Hrubá mzda jednatele společnosti 40 000 480 000 

Hrubá mzda výrobního manažera 35 000 420 000 

Hrubá mzda odborného asistenta 30 000 360 000 

Hrubé mzdy celkem 105 000 1 260 000 

Předpokládané náhrady mezd celkem 10 500 126 000 

Soc. a zdrav. pojištění celkem 39 300 471 600 

Osobní náklady celkem 154 800 1 857 600 

Roční osobní náklady na duševně pracující zaměstnance jsou přibližně 1 858 000 

Kč. Strukturu mzdy budeme pro modelovou situaci uvažovat tak, že 70 % nákladů 

jsou pevné a zbývajících 30 % jsou variabilní osobní náklady. 

3.6 Finanční a ekonomická analýza 

V podkapitole finanční a ekonomická analýza jsou shrnuty náklady a stanoveny 

výnosy projektu. Nedílnou součástí jakéhokoliv podnikatelského záměru je po-

souzení jeho ekonomické efektivnosti, podle kterého se rozhoduje, zda daný pro-

jekt realizovat nebo ne. V případě tohoto podnikatelského záměru bude do rozho-

dování zasahovat ještě posouzení finanční stability a vliv rizika, s nímž je do 

určité míry uvažováno již v posouzení ekonomické efektivnosti. 

3.6.1 Shrnutí nákladů podnikatelského záměru 

V následujícím oddíle je uveden souhrn jednotlivých nákladů podnikatelského 

záměru. Jsou zde uvedeny jak náklady na správu, tak náklady na výrobu modelo-

vé stavby. Je zde zjednodušeně vysvětleno, jak vstupují do výpočtu hospodářské-

ho výsledku. Některé náklady jsou fixní, některé variabilní a některé jsou variabil-

ní jen z části. Variabilní náklady ovlivňují výsledky hospodaření v závislosti na 

množství realizovaných staveb (v tomto plánu modelových staveb). 

Náklady na materiál a subdodávky tvoří 767 000 Kč na každou modelovou zakáz-

ku. Za náklady investičního charakteru můžeme považovat náklady na založení 

firmy, na pořízení vybavení kanceláře, pořízení potřebného nářadí pro výrobu 

a náklady na inovaci. V prvním roce jsou výrazně vyšší – činní 1 062 tis. Kč – než 

v dalších letech, kdy se jedná především o náklady na inovace a další menší částky 

na pořízení vybavení spotřebního charakteru. Náklady na inovace budou stejně 
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jako náklady na marketing značně ovlivněny hospodářským vývojem předchozí-

ho roku. Náklady na marketing jsou uvedeny zvlášť, protože nepatří mezi daňově 

uznatelné náklady, v prvním roce budou náklady na marketing 500 tis. Kč 

a v dalších letech se bude výše upravovat podle vývoje hospodářského výsledku. 

Náklady na dopravu jsou variabilními náklady podle počtu zakázek a zahrnují 

náklady na pohonné hmoty a náklady na údržbu vozového parku. Při maximál-

ním využití kalendářního fondu (maximálního počtu modelových staveb) jsou 

366 tis. Kč a jsou úměrně snižovány při poklesu počtu zakázek. Náklady na ná-

jemné za kancelářské prostory a náklady na správní činnosti převedené na jiné 

subjekty (účetnictví apod.) činí dohromady 170 tis. Kč a budou dále označovány 

jako náklady na ostatní služby. 

Osobní náklady jsou vzhledem ke své struktuře nejsložitější. Jsou dvojí – za vý-

robní a za řídící pracovníky. Každá skupina má jinak stanovenou pevnou a jinak 

variabilní složku mzdy. Při maximálním využití plánovaného kalendářního fondu 

jsou personální náklady celkem 3 466 tis. Kč, jejich struktura je popsána 

v samostatné podkapitole. Náklady na pořízení dopravních prostředků jsou za-

chyceny formou lineárních daňových odpisů, v prvním roce jsou 85 tis. Kč 

a v dalších pěti letech 171 tis. Kč. Poslední dvě skupiny nákladů tvoří daně 

a poplatky ve výši 15 tis. Kč (za dopravní prostředky) a nákladové úroky 

z bankovního úvěru, které jsou uvedeny níže ve splátkovém kalendáři. 

Bankovní úvěr a splátkový kalendář 

Pro realizaci podnikatelského záměru bude s největší pravděpodobností zvolen 

dlouhodobý bankovní úvěr, který samozřejmě nebude poskytován zadarmo, ale 

bude z něj nutné platit úroky, které vstupují také do nákladů podniku. 

Z finančního hlediska je důležité sestavit plánovaný splátkový kalendář finanč-

ních závazků – v našem případě dlouhodobého úvěru. Pro potřeby podniku je 

výše úvěru předpokládána na 1,3 mil. Kč. Roční procentní sazbu nákladů (RPSN) 

uvažujme průměrně na 12 %. Doba splatnosti je zvolena na 5 let s jednoročním 

odkladem splátek. 

Roční anuitu úvěru vypočteme podle vzorce: 

  
(   )   

(   )   
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kde:  

 A – roční anuita, 

 r – úroková sazba, 

 n – doba splácení v letech, 

 U – výše úvěru. [4] 

Dosazením výše uvedených parametrů do vzorce nám roční anuitní splátka vy-

chází na přibližných 361 tis. Kč. 

Tab. 9 Splátkový kalendář dlouhodobého bankovního úvěru [tis. Kč] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Anuita 0 361 361 361 361 358 

Úrok 156 156 131 104 73 38 

Úmor 0 205 230 257 288 320 

Zůstatek 1300 1095 865 608 320 0 

Ze splátkového kalendáře je vidět typická vlastnost anuitního splácení, peněžní 

výše úroku se každoročně snižuje a úmor pro pokrytí dluhu se zvyšuje. Výše anui-

ty je 361 tis. Kč, v posledním roce se projevila nepřesnost ze zaokrouhlení. 

3.6.2 Výnosy investičního projektu 

Pro správné vyhodnocení investičního záměru je část věnovaná odhadu výnosů 

jedna z nejdůležitějších a vyžaduje určitou míru odbornosti, ale i zdravé intuice. 

Výnosy budou samozřejmě vycházet z ceny, kterou stanovuje výrobní firma sama 

s přihlédnutím na konkurenční prostředí. Obtížnějším parametrem pro odhad vý-

nosů je roční počet zakázek. Zde už může docházet určitým odchylkám 

a nepřesnostem, protože i při sebelepších analýzách trhu, lze tuto hodnotu 

s jistotou velmi těžko odhadnout. Dost často lze poptávku zvyšovat pomocí mar-

ketingové komunikace a snižováním cen. V tomto případě je ale nutné si 

z dlouhodobého hlediska hlídat výsledné zisky v sestavování cenových kalkulací, 

v opačném případě se může podnik dostat do velmi vážných existenčních pro-

blémů. 
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Stanovení cenové hladiny 

Prvním úkolem je stanovit cenu za zakázku. Provedeme stanovení ceny na mode-

lové stavbě. K tomu využijeme cenové podklady konkurenční společnosti, od kte-

ré byla převzata modelová stavba. 

Tab. 10 Ceny stavebních prací za typový rodinný dům 170V konkurenčního podniku Avanta 

Systeme spol. s r.o. v tis. Kč včetně 10% DPH. [19] 

Fáze dodávky a provedení 
Spodní 

stavba 

Hrubá 

stavba 

Stavba 

na klíč 

Standard 229 1 577 2 699 

Nízkoenergetické 243 1 640 2 772 

Srovnávat budeme s vybranou modelovou stavbou, což odpovídá ceně 

za nízkoenergetické provedení a fázi dokončení jako hrubé stavby. Ceny jsou 

uvedené vč. 10% sazby DPH, po odečtení daně je cena 1 491 tis. Kč. Předpoklá-

dejme v roce 2013 cenu vyšší přibližně o 2 % vlivem inflace, tj. 1 520 tis. Kč bez 

DPH. [19] 

Vzhledem k cenové strategii našeho podniku není snahou docílit nejnižších cen, 

ale zároveň se nelze příliš odchýlit od konkurence, protože strategií je získat nej-

větší tržní podíl ve sloupkové technologii. Proto je nutné udržovat relativně nízké 

ceny. Finanční prostředky na marketingové komunikace budou značné, takže je 

možné mít ceny o něco málo vyšší než má konkurence. Cena za zhotovení obdob-

né stavby je stanovena na 1 650 tis. Kč bez DPH. Rozdíl oproti konkurenci je u této 

modelové stavby 130 tis. Kč, což je přibližně o 8,5 % vyšší cena než u firmy Avanta 

Systeme spol. s r.o. Při takovémto rozdílu lze hovořit o konkurenceschopné ceně. 

Výnosy projektu 

Výnosy projektu budeme uvažovat pouze z provozní činnosti podniku, tzn. za 

realizace dřevostaveb. Pro hodnocení projektu využijeme modelovou stavbu 

a tady nastává přímá úměra mezi počtem postavených modelových staveb 

a hodnotou výnosů. Cena za jednu modelovou stavbu je zmiňovaných 1,65 mil. 

Kč. V případě předpokládaných 8 modelových staveb v prvním roce podnikání by 

tedy byly výnosy 13,2 mil. Kč. Jde o určitý model, ale vzhledem ke shodnému sys-

tému při sestavování cenové kalkulace zakázek, by měla nastat velmi podobná 

situace při výstavbě například nižšího počtu domů za vyšší cenu, která by vznikla 



 

66 

 

díky vyšším nákladům u rozsáhlejších staveb. A opačně i v případě výstavby vět-

šího počtu nákladově jednodušších dřevostaveb za nižší ceny za zakázku. 

3.6.3 Posouzení podnikatelského záměru 

Pro posouzení ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru je potřeba zpra-

covat plánované náklady a výnosy podniku. Jako podklad pro posouzení slouží 

peněžní toky (Cash Flow) podniku, pro které je nutné nejprve zpracovat hospodář-

ský výsledek podniku jednotlivých let posuzovaného období. Dále bude zvlášť 

posuzována finanční stabilita podnikatelského záměru, tj. zda se peněžní toky 

projektu nedostanou do záporu a tím by byla narušena jeho solventnost. 

Posouzení provedeme z důvodu možných odchylek při odhadu počtu realizova-

ných zakázek ve třech rozdílných scénářích. Ve scénářích se projeví rozdílné hod-

noty výnosů a variabilních nákladů v závislosti na počtu zakázek. Budeme praco-

vat celkem se třemi scénáři. Hlavním a nejvíce předpokládaným scénářem 

budeme nazývat realistický, který bude sloužit jako základní scénář. Jeho alterna-

tivami budou scénář optimistický a pesimistický, ve kterých se změní počet reali-

zovaných zakázek a od druhého roku se oproti předpokládanému realistickému 

scénáři provedou určitá opatření pro minimalizaci ztrát u pesimistického vývoje, 

případně pro maximalizaci zisku u optimistické varianty vývoje. 

Je jasné, že se jedná o určité možnosti, které by mohli nastat. Skutečný vývoj může 

být různý, ale tyto 3 scénáře ukazují způsoby, jakými by se v případě určitých ná-

znaků vývoje směřoval styl řízení podniku. Scénáře ukazují, že podnikatelský zá-

měr nepočítá při hodnocení pouze s určitým vývojem. Jsou zde uvažovány 

i varianty řešení, které prozrazují, jaká asi budou v dané či podobné situaci prove-

dena manažerská rozhodnutí. 

Posouzení ekonomické efektivnosti bude provedeno pomocí ukazatele čisté sou-

časné hodnoty, diskontované doby návratnosti a rentability dlouhodobě investo-

vaného kapitálu vždy u každého ze tří scénářů zvlášť. Podmínkou pro čistou sou-

časnou hodnotu je dosáhnout nejpozději do 5 let kladné čisté současné hodnoty 

(NPV) podnikatelského záměru, to je v roce kdy budou již odepsány dopravní 

prostředky a měli by být tedy jako hlavní investiční majetek obnoveny. Hodnoce-

né období čisté současné hodnoty bude tedy 5 let provozu podniku. U rentability 

budeme hodnotit průběh prvního a druhého roku, ve kterých jsou výrazné změny. 
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Stanovení diskontní sazby projektu 

Pro stanovení diskontní sazby k výpočtu čisté současné hodnoty je použita meto-

dika podnikových nákladů kapitálu. Hodnotu podnikových nákladů kapitálu 

(WACC) použijeme dále pro výpočet diskontního faktoru při hodnocení ekono-

mické efektivnosti podnikatelského záměru. Jako výchozí hodnoty je nutné stano-

vit strukturu kapitálu: 

 vlastní zdroje kapitálu tvoří 600 000 Kč, 

 cizí zdroje kapitálu jsou 1 300 000 Kč. 

Pro určení podnikové nákladů kapitálu je nutné znát náklady cizího a náklady 

vlastního kapitálu. Náklady cizího kapitálu v případě úvěru představuje úroková 

sazba, tj. 12 %. Náročnější je stanovit náklady vlastního kapitálu. Představují pro 

investora jisté náklady nevyužité příležitosti (neboli oportunitní náklady). Dají se 

vyjádřit pomocí určitého časového zhodnocení bezrizikových investic, ke kterému 

by se přičetla riziková prémie. Bezrizikové investice nejčastěji představují státní 

dluhopisy (můžeme uvažovat kolem 4 až 4,5% výnosu) a riziková prémie se snaží 

vystihnout určitou kompenzaci za rizika a možné ztráty, které souvisejí s realizací 

investičního projektu. Vzhledem k současnému vývoji akciového trhu nemá smysl 

provádět zdlouhavé analýzy (stejně bychom získali zcestné hodnoty), pro stano-

vení nákladů vlastního kapitálu budeme vycházet z předpokladu, že budeme chtít 

docílit alespoň 25% zhodnocení vlastního kapitálu. 

Nyní máme veškeré podklady pro výpočet průměrných podnikových nákladů 

kapitálu. Hodnoty dosadíme do vzorce (uvedeného v teoretické části práce): 

        (      )  
     

     
    

   

     
          

Podnikové náklady kapitálu budeme považovat za diskontní sazbu. Diskontní 

sazba je tedy 15 %, což odpovídá i obdobným typům investičních projektů. Dis-

kontní sazba bude využita pro výpočet diskontního faktoru při hodnocení eko-

nomické efektivnosti podnikatelského záměru. 

Realistický scénář 

Realistický scénář je nejvíce předpokládaný model vývoje situace. Vychází 

z předpokladu, že v prvním roce provozu se podaří získat 8 modelových zakázek 

a v dalších následujících letech 10 zakázek ročně. Počet zakázek ovlivňuje totiž 

výsledné výnosy a variabilní náklady projektu. 
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Finanční prostředky na marketing jsou v prvním roce stanoveny na 500 tis. Kč, 

v případě podobného vývoje s tímto scénářem předpokládáme navýšení nákladů 

na marketing na 1 mil. Kč ročně (což by mělo stačit na získání zmiňovaných 10 

zakázek). Ještě stojí za zmínku zachování financí na inovace v úrovni 180 tis. Kč 

(tyto jsou zahrnuty do nákladů investičního charakteru). 

Tab. 11 Plánovaný hospodářský výsledek realistického scénáře (v tis. Kč) 

Rok 
1 2 3 4 5 

2013 2014 2015 2016 2017 

A. Výnosy 13 200 16 500 16 500 16 500 16 500 

B. Náklady 10 966 12 234 12 209 12 182 12 151 

B1. Výkonová spotřeba 8 042 9 263 9 263 9 263 9 263 

a. Náklady na materiál a subdodávky 6 136 7 670 7 670 7 670 7 670 

b. Náklady provozně investiční 1 062 205 205 205 205 

c. Náklady na marketing 500 1 000 1 000 1 000 1 000 

d. Náklady na dopravu 174 218 218 218 218 

e. Náklady na ostatní služby 170 170 170 170 170 

B2. Osobní náklady 2 668 2 629 2 629 2 629 2 629 

B3. Daně a poplatky 15 15 15 15 15 

B4. Odpisy 85 171 171 171 171 

B5. Nákladové úroky 156 156 131 104 73 

C. Hospodářský výsledek před zdaněním 2 234 4 266 4 291 4 318 4 349 

D. Daň z příjmů 519 1 001 1 005 1 010 1 016 

E. Hospodářský výsledek po zdanění 1 715 3 265 3 286 3 308 3 333 

Hospodářské výsledky jsou u realistického scénáře kladné již od prvního roku. 

Pro zhodnocení ekonomické efektivnosti pomoci ukazatele rentability (neboli vý-

nosnosti) dlouhodobě investovaného kapitálu potřebujeme znát finanční hodnotu 

dlouhodobě investovaného kapitálu (což odpovídá také celkovým aktivům, od 

kterých odečteme krátkodobé cizí zdroje) a hospodářský výsledek před zdaněním. 

To, že v rámci podnikatelského záměru není zpracována majetková rozvaha, není 

zase takový problém, protože mezi dlouhodobě investovaný kapitál patří v našem 

případě vlastně základní kapitál a dlouhodobý bankovní úvěr, celkově vychází 

tedy na 1,9 mil. Kč. 
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Ukazatel vypovídá o výnosnosti vložených investic. Hodnoty ukazatele vycházejí 

z pohledu investora skvěle. Vidíme, že už v prvním roce by se vložený kapitál 

vrátil celý a vynesl ještě 17% navíc. V druhém je hodnota ještě mnohem pozitiv-

nější a ta bude podobná i v dalších následujících letech. 

Tab. 12 Posouzení ekonomické efektivnosti realistického scénáře (v tis. Kč) 

Rok 
0 1 2 3 4 5 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A1. HV po zdanění   1 715 3 265 3 286 3 308 3 333 

A2. Odpisy   85 171 171 171 171 

A3. Splátky úvěru     -205 -230 -257 -288 

A. Provozní peněžní toky   1 800 3 436 3 457 3 479 3 504 

B. Investiční peněžní toky -770           

C. Peněžní toky – celkové -770 1 800 3 436 3 457 3 479 3 504 

E. Diskontní faktor 1,000 0,885 0,783 0,693 0,613 0,543 

F. Diskontované CF -770 1 593 2 691 2 396 2 134 1 902 

G. Kumulované disk. CF -770 823 3 514 5 910 8 044 9 946 

V předchozí tabulce jsou spočteny peněžní toky z provozní a investiční činnosti 

podniku. Záporné peněžní toky nám vznikají pouze při zahájení činnosti 

(v tabulce znázorněné fiktivním rokem 0). Kumulované diskontované peněžní 

toky z posledního řádku tabulky odpovídají čisté současné hodnotě podnikatel-

ského záměru. Kladné čisté současné hodnoty se dočkáme v realistickém scénáři 

již v druhém roce. Čistá současná hodnota vychází v 5. roce provozu 9 946 tis. Kč. 

Diskontovaná doba návratnosti vychází na necelých 6 měsíců (odpovídá čisté 

současné hodnotě rovné nule). 

Nyní následuje posouzení finanční stability podnikatelského záměru, které ukazu-

je, zda v průběhu existence podniku nenastane nějaká platební neschopnost. Po-

souzení finanční stability realistického scénáře je uvedeno v tabulce. Finanční po-

tíže by nastaly v případě, kdyby vznikly záporné kumulované peněžní toky 

(tentokrát počítáme včetně peněžních toků z finanční činnosti podniku). 
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Tab. 13 Posouzení finanční stability realistického scénáře (v tis. Kč) 

Rok 
0 1 2 3 4 5 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A. Provozní CF   1 800 3 436 3 457 3 479 3 504 

B. Investiční CF -770           

C1. Vlastní kapitál 600           

C2. Cizí kapitál 1 300           

C. Financování projektu 1 900      

D. Peněžní toky – celkové 1 130 1 800 3 436 3 457 3 479 3 504 

E. Kumulované CF 1 130 2 930 6 366 9 823 13 302 16 806 

Průběh finančních toků je standartní a během posuzovaného období nenastanou 

finanční potíže. Objevuje se zde vliv financování projektu – celkový kapitál 

1,9 mil. Kč a od druhého roku splátky dlouhodobého bankovního úvěru. 

Pesimistický scénář 

Pesimistický scénář reflektuje situaci a nápravná opatření, která by byla provede-

na v případě, že by v prvním roce provozu bylo zhotoveno pouze 5 modelových 

zakázek (odpovídá také asi 2 až 3 dřevostavbám dodaným na klíč), to znamená, že 

výnosy podniku dosáhnou jen něco málo přes 8 mil. Kč. V případě, že by nastala 

tato pro firmu nepříjemná situace, budou v dalším roce provedena určitá úsporná 

opatření a bude provedena změna cenové strategie, do doby než se situace na trhu 

zlepší. U modelové zakázky by byla cena snížena z 1 650 tis. Kč na 1 500 tis. Kč, 

čímž se podnik stane více cenově atraktivní oproti konkurenci. Lze tedy pak 

předpokládat nárůst počtu zakázek v následujících dalších letech, odhad činní 7 

zakázek ročně pro 2. až 5. rok existence.  

Dalším opatření, které bude při tomto vývoji použito, je omezení finančních pro-

středků vložených do marketingových a inovačních aktivit podniku oproti realis-

tickému scénáři. Marketingové náklady budou navýšeny z 500 tis. Kč v prvním 

roce pouze na 700 tis. Kč v dalších letech (místo plánovaného 1 mil. Kč). Náklady 

na inovace budou v dalších letech omezeny ze 180 tisíc na 80 tisíc v dalších letech.  
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Tab. 14 Plánovaný hospodářský výsledek pesimistického scénáře (v tis. Kč) 

Rok 
1 2 3 4 5 

2013 2014 2015 2016 2017 

A. Výnosy 8 250 10 500 10 500 10 500 10 500 

B. Náklady 8 329 9 617 9 592 9 565 9 534 

B1. Výkonová spotřeba 5 676 6 597 6 597 6 597 6 597 

a. Náklady na materiál a subdodávky 3 835 5 369 5 369 5 369 5 369 

b. Náklady provozně-investiční 1 062 105 105 105 105 

c. Náklady na marketing 500 800 800 800 800 

d. Náklady na dopravu 109 153 153 153 153 

e. Ostatní služby 170 170 170 170 170 

B2. Osobní náklady 2 397 2 678 2 678 2 678 2 678 

B3. Daně a poplatky 15 15 15 15 15 

B4. Odpisy 85 171 171 171 171 

B5. Nákladové úroky 156 156 131 104 73 

C. Hospodářský výsledek před zdaněním -79 883 908 935 966 

D. Daň z příjmů 80 320 325 330 336 

E. Hospodářský výsledek po zdanění -159 563 583 605 630 

V prvním roce utrpí podnik mírnou hospodářskou ztrátu, v následujících letech se 

díky opatřením dostane opět do kladných čísel hospodářského výsledku. Daň 

z příjmů právnických osob je počítána podle současné sazby 19 %. Na první po-

hled je vidět rozkol mezi hospodářským výsledkem před zdaněním a daní 

z příjmů. Toto způsobuje rozdílnost hospodářského výsledku od základu pro vý-

počet daně z příjmu. U základu daně je potřeba upravit hospodářský výsledek 

o přičitatelné položky, v tomto případě o daňově neuznatelné náklady na repre-

zentaci (pro uvažovány celé náklady na marketing).  

Posoudíme-li projekt ukazatelem rentability investic, pak nám vyjde: 

     
   

     
       

     
   

     
      

V prvním roce nám návratnost vloženého kapitálu vychází záporná, což je v dané 

situaci dost nepříjemné, protože podnik nemá vytvořené na začátku podnikání 
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žádné finanční rezervy. Prakticky to znamená, že vložené investice nejen nepřines-

li žádný zisk, naopak vznikla ztráta ve výši 4 % z vložených investic. V dalších 

letech se ale situace výrazně zlepší, výnosnost dlouhodobých investic je 46 %. 

Tab. 15 Posouzení ekonomické efektivnosti pesimistického scénáře (v tis. Kč) 

Rok 
0 1 2 3 4 5 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A1. HV po zdanění   -159 563 583 605 630 

A2. Odpisy   85 171 171 171 171 

A3. Splátky úvěru     -205 -230 -257 -288 

A. Provozní peněžní toky   -74 734 754 776 801 

B. Investiční peněžní toky -770           

C. Peněžní toky – celkové -770 -74 734 754 776 801 

E. Diskontní faktor 1,000 0,885 0,783 0,693 0,613 0,543 

F. Diskontované CF -770 -65 575 523 476 435 

G. Kumulované disk. CF -770 -835 -260 263 739 1 174 

Pozitivně vzhledem k daným podmínkám vychází posouzení ekonomické efek-

tivnosti čistou současnou hodnotou, která je v pátém roce podnikatelské činnosti 

kladná, konkrétně v hodnotě 1 174 tis. Kč. Diskontovaná doba návratnosti je 

v tomto případě 2 a půl roku, takže i tento pesimistický scénář s rezervou splňuje 

úvodní podmínku docílit do 5 let kladné čisté současné hodnoty. 

Tab. 16 Posouzení finanční stability pesimistického scénáře (v tis. Kč) 

Rok 
0 1 2 3 4 5 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A. Provozní CF   -74 734 754 776 801 

B. Investiční CF -770           

C1. Vlastní kapitál 600           

C2. Cizí kapitál 1 300           

C. Financování projektu 1 900      

D. Peněžní toky – celkové 1 130 -74 734 754 776 801 

E. Kumulované CF 1 130 1 056 1 790 2 544 3 320 4 121 

Pesimistický scénář díky dostatečným rezervám ve financování obstál i 

v posouzení ekonomické efektivnosti i finanční stability projektu. 
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Optimistický scénář 

Optimistický scénář by měl ukázat ekonomickou a finanční situaci podniku při 

pozitivním vývoji. Stejně jako byla provedena manažerská opatření 

v pesimistickém scénáři, budou určitá opatření využita i zde pro maximální eko-

nomický rozvoj firmy. Optimistický scénář počítá s dosažením téměř 20 mil. Kč 

výnosů v prvním roce u 12 modelových staveb. Pokud se bude ekonomická situa-

ce firmy vyvíjet tímto kladným směrem, budou pro další rok provedeny následu-

jící kroky. Finanční prostředky na marketing budou od dalších let navýšeny z 0,5 

mil. na 1,5 mil. Kč a úměrně k tomu budou zefektivněny akce marketingové ko-

munikace. Stejně tak budou navýšeny finance pro inovační činnost firmy 

z původních 180 tis. na 250 tis. Kč. Dalším významným krokem bude navýšení 

pracovních sil o jednu výrobní četu, které bude pořízena další dodávka. Je před-

poklad, že tato opatření zvýší poptávku a jelikož je zároveň i navýšena výrobní 

kapacita, lze očekávat navýšení výnosů přes 31 mil. Kč, což by odpovídalo 19 mo-

delovým zakázkám. Tato ekonomická situace je zachycena v následující tabulce 

plánovaného hospodářského výsledku. 

Tab. 17 Plánovaný hospodářský výsledek optimistického scénáře (v tis. Kč) 

Rok 
1 2 3 4 5 

2013 2014 2015 2016 2017 

A. Výnosy 19 800 31 350 31 350 31 350 31 350 

B. Náklady 14 484 21 413 21 057 21 030 20 999 

B1. Výkonová spotřeba 11 197 17 260 16 900 16 900 16 900 

a. Náklady na materiál a subdodávky 9 204 14 573 14 573 14 573 14 573 

b. Náklady provozně-investiční 1 062 635 275 275 275 

c. Náklady na reprezentaci 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

d. Náklady na dopravu 261 382 382 382 382 

e. Ostatní služby 170 170 170 170 170 

B2. Osobní náklady 3 031 3 777 3 777 3 777 3 777 

B3. Daně a poplatky 15 20 20 20 20 

B4. Odpisy 85 200 229 229 229 

B5. Nákladové úroky 156 156 131 104 73 

C. Hospodářský výsledek před zdaněním 5 316 9 937 10 293 10 320 10 351 

D. Daň z příjmů 1 105 2 173 2 241 2 246 2 252 

E. Hospodářský výsledek po zdanění 4 211 7 764 8 052 8 074 8 099 
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Zisky podniku dosahují v tomto scénáři relativně vysokých hodnot a je velmi, že 

při tomto vývoji budou zvažovány jiné investiční příležitosti do výrobního zaříze-

ní apod. Nicméně toto v rámci tohoto podnikatelského záměru nebude řešeno. 

V obou letech je výnosnost investic nad míru dobrá, v druhém roce se i přes navý-

šení investic hodnota ukazatele zlepší.  

     
     

     
      

     
     

     
      

 

Tab. 18 Posouzení ekonomické efektivnosti optimistického scénáře (v tis. Kč) 

Rok 
0 1 2 3 4 5 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A1. HV po zdanění   4 211 8 458 8 746 8 768 8 793 

A2. Odpisy   85 200 229 229 229 

A3. Splátky úvěru     -205 -230 -257 -288 

A. Provozní peněžní toky   4 296 8 658 8 975 8 997 9 022 

B. Investiční peněžní toky -770 -260         

C. Peněžní toky – celkové -770 4 036 8 658 8 975 8 997 9 022 

E. Diskontní faktor 1,000 0,885 0,783 0,693 0,613 0,543 

F. Diskontované CF -770 3 572 6 780 6 220 5 518 4 897 

G. Kumulované disk. CF -770 2 802 9 582 15 802 21 320 26 217 

V případě posouzení ekonomické efektivnosti optimistického scénáře si podnika-

telský záměr vede nad míru očekávání dobře. Po pěti letech je čistá současná hod-

nota rovna 26,22 mil. Kč a doba návratnosti peněžních prostředků s přihlédnutím 

na časovou hodnotu peněz vychází na necelé 3 měsíce. Investiční projekt obstál 

i při zhodnocení optimistického scénáře.  
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Tab. 19 Posouzení finanční stability optimistického scénáře (v tis. Kč) 

Rok 
0 1 2 3 4 5 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A. Provozní CF   4 296 8 658 8 975 8 997 9 022 

B. Investiční CF -770 -260     

C1. Vlastní kapitál 600           

C2. Cizí kapitál 1 300           

C. Financování projektu 1 900      

D. Peněžní toky – celkové 1 130 4 036 8 658 8 975 8 997 9 022 

E. Kumulované CF 1 130 5 166 13 824 22 799 31 796 40 818 

Celkové peněžní toky ve všech letech jsou kladné. K posouzení finanční stability je 

možné akorát dodat, že se v průběhu let firmě kumulují vysoké finanční prostřed-

ky a bylo by v případě tohoto vývoje vhodné uvažovat o jejich dalším investičním 

zhodnocení. 

3.7 Analýza rizika 

Poslední částí podnikatelského záměru, nikoliv však významností, je analýza rizi-

ka. Jednotlivé části podnikatelského záměru (v našem případě ve formě studie 

proveditelnosti) na sebe velmi těsně navazují a často se i prolínají. Tvoří ucelený 

soubor informací pro rozhodnutí o přijetí či zamítnutí tohoto projektu. Je vidět, že 

například s určitým rizikem už bylo uvažováno například v části posouzení eko-

nomické efektivnosti, kde se pracuje s třemi situačními scénáři. Scénáře vlastně 

ukazují, že záměr nemá jen jeden směr vývoje. Naopak je třeba pokud možno 

předvídat všechny varianty (samozřejmě v závislosti nad velikostí a rizikovostí 

projektu). 

Zpracováním scénářů při ekonomickém hodnocení je vlastně zahrnuto jedno 

z nejdůležitějších podnikatelských rizik – menší či větší poptávka na cílovém trhu 

– scénáře zachycují odlišný vývoj výnosů v závislosti na počtu realizovaných za-

kázek. Do scénářů předchozí podkapitoly jsou zakomponovány určitá opatření 

tak, aby byly maximalizovány výnosy při pozitivním vývoji nebo minimalizovány 

ztráty při negativní ekonomické situaci. 

Úkolem podkapitoly analýzy rizik je zachytit v identifikační části co možná nejví-

ce rizik souvisejících s podnikatelským záměrem, zhodnotit jejich významnost 

a stanovit jejich velikost. Závěrem pak u rizik, která budou pro podnik představo-
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vat značnou hrozbu (či příležitost) budou provedena opatření, kterými by se dalo 

riziko snížit (resp. zvýšit). 

Pro analýzu rizika je vybrána následující metodologie:  

 identifikace s pomocí klasifikace hlavních skupin rizik, 

 stanovení významnosti rizika expertním hodnocením, 

 stanovení velikosti rizika součtem hodnot významnosti rizik, 

 návrhem opatření významných rizik. 

3.7.1 Identifikace rizika 

Úkolem je identifikace rizik podnikatelského záměru a případně najít jejich příči-

ny a důsledky. Rizikové faktory jsou v tomto oddíle popsány a rozčleněny (pís-

menným označením) podle hlavních skupin rizika, které Korecký a Trhovský po-

važují ve své knize Management rizik projektu za nejpraktičtější (viz tabulka 20). 

Tab. 20 Hlavní skupiny rizik [3] 

Ozn. Skupina rizik Stručný popis 

F Finanční financování, peněžní toky, inflace, daně, dotace, sazby 

G Garance a servisu podmínky garance, náklady 

L Legislativní a právní regulace, průmyslová práva, škody, pokuty, smlouvy 

M Manažerská harmonogram, tým, kvalifikace, vztah k organizaci, řízení 

N Nákupu výběr dodavatelů, podmínky nákupu materiálu, outsourcing 

O Obchodní strategie, trh, zákazník, obchodní podmínky 

T Technická produkt, vývoj, normy, výroba, zkoušky, přeprava, partneři 

Podnikatelská rizika s negativním dopadem 

Pomocí výše uvedené klasifikace hlavních skupin rizika byla identifikována ná-

sledující podnikatelská rizika s negativním dopadem. Rizika jsou označena pro 

lepší orientaci počátečním písmenem z hlavních skupin rizik a doplněna identifi-

kačním číslem. 

F1 – nízká bonita záměru pro banku 

Podnikatelský záměr hodnotí také poskytovatel cizích finančních zdrojů, určují 

bonitu klienta, který žádá o poskytnutí bankovního úvěru. V případě, že banka 
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zhodnotí záměr jako pro ni příliš rizikový, tak buď finanční prostředky vůbec ne-

uvolní, případně nasadí vyšší úrokovou sazbu. 

F2 – nedostatek provozních peněžních prostředků 

Peněžní toky projektu jsou plánovány pro období roku. Nedostatek peněžních 

prostředků během realizace jednotlivých zakázek může mít negativní dopady na 

firmu. Tento rizikový faktor souvisí především s čistým pracovním kapitálem 

a likviditou podniku. Příčinou vzniku tohoto rizika je neefektivní krátkodobé fi-

nanční plánování, nízká platební morálka zákazníků apod.  

L1 – krádež auta nebo nářadí, vandalismus 

Auta a nářadí jsou neustále v pohybu, přemisťují se ze zakázky na zakázku. Užit-

kové ani osobní vozy nelze neustále hlídat a vzniká možnost krádeže nebo jejich 

poškození (posprejování, odlomení zrcátka, krádež vnitřního vybavení). Vznikají 

náklady na náhradní či nové auto či nářadí, ale také časové prodlevy v procesu 

výroby. 

L2 – poškození cizího majetku během stavby 

V průběhu výstavby se může stát, že se nedopatřením poškodí cizí majetek. To má 

samozřejmě přímé finanční následky při vyrovnání škody. 

M1 – nízká pracovní morálka 

Pracovní morálka může být narušována několika faktory, nejčastěji týmovými 

rozpory. Dále pracovní výkony může negativně ovlivňovat nedocenění pracovní-

ků, příliš velké nároky nebo zlozvyky jednotlivých pracovníků nebo týmů. Dů-

sledkem můžou být pak prodlevy v práci, nevhodné chování zaměstnanců na zá-

kazníka aj. 

M2 – nedodržení termínů výstavby 

Překročení předpokládané doby realizace zakázky vzniká nedostatky v plánování 

a nečekanými skutečnostmi, které se v průběhu výstavby mohou objevovat. Ná-

sledkem může být finanční penále za nedodržení termínu předání stavby, zadrže-

ní zálohy zákazníkem po delší dobu apod. 

M3 – nedostatečná kvalifikace manažerů 

Firma má na začátku podnikání tři manažerské pozice, přičemž největší požadav-

ky jsou kladeny především na jednatele společnosti a na výrobního manažera. 

Jednatelem společnosti je majitel (zakladatel) firmy. Výrobní manažer zařizuje 
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mnoho provozních a technických oblastí, je potřeba aby měl zkušenosti s vedením 

lidí. Nedostatek některé z kompetencí může mít zásadní vliv na chod podniku. 

M4 – malý zájem o výrobní pracovní pozice 

Bez dělnických profesí nemůže stavební firma fungovat, v dnešní době je docela 

obtížné najít zkušené řemeslnicky zručné pracovníky. Větší univerzálnost poža-

dovaných pracovních pozic může ještě více komplikovat nábor kvalifikovaných 

pracovníků. Školení méně zkušených zaměstnanců navyšuje náklady firmy. 

N1 – nedostatky v dodávkách materiálu a subdodávek 

Při začátcích podnikání je potřeba vybrat spolehlivé dodavatele, vybudovat dobré 

dodavatelské vztahy a vybrat hned napoprvé vhodné dodavatele hlavních materi-

álů pro stavební činnost nemusí být nejlehčí úkol. Nedostatky můžu nastat 

v jakosti, přepravě, v termínech nebo počtu dodaného materiálu. Důležité jsou 

taktéž podmínky fakturace a komunikační schopnosti dodavatele. 

N2 – vysoké ceny individuálních návrhů staveb 

Během přípravy zakázky firma spolupracuje s externími architekty a projektanty, 

velmi často půjde o renomované osoby. Funkční návrhy nízkoenergetických dře-

vostaveb neumí v tuzemsku mnoho projektantů. Někdy bude nutné využít 

i služeb zahraničních lidí (např. z Rakouska), kteří mají více zkušeností z tohoto 

oboru. Někdy mohou ceny za provedení projektu být pro klienty příliš vysoké 

a díky tomu mohou zvolit jiné dodavatele, i když cena realizace je obdobná 

s konkurencí. 

N3 – nárůst cen materiálů 

Náklady na materiál značně ovlivňují cenu výsledné zakázky a projeví se přímo 

v ceně dřevostavby. Například cena řeziva je téměř přímo závislá na ceně dřevní 

suroviny, kterou můžou ovlivňovat státní organizace (např. Lesy ČR) stanovením 

objemů těžby atd. 

O1 – nízká poptávka 

Výše poptávky ovlivňuje výši obratu společnosti a s tím související hospodářský 

výsledek firmy. Poptávka závisí na ceně, ekonomické situaci (kupní síle obyvatel-

stva) a sociální situaci (zájmu o daný typ produktu). Poptávka patří k faktorům 

významně ovlivňujícím ekonomiku podniku.  
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O2 – konkurenční tlak na prodejní ceny 

Na trhu již existuje jistá konkurence (více v podkapitole analýza konkurence) 

a existuje pravděpodobnost, že v souvislosti se vstupem plánovaného podniku 

bude snižovat své ceny v rámci konkurenční soutěže. Cenový tlak může být citel-

ný a v důsledku toho bude nutné se částečně přizpůsobit konkurenci. Další vlna 

snižování cen může přijít s dalšími novými subjekty, které vstoupí na trh. 

O3 – technologické zaostávání vůči konkurenci 

Vstupem podniku na trh vzniká určité období zkušebního provozu a adaptace 

firmy. Během této doby bude firma spíše dorovnávat technologické nedostatky 

konkurenčních subjektů. Jsou plánovány investice do inovací, avšak tyto nemusí 

být dostatečné ve srovnání s konkurencí a může docházet k technickému, techno-

logickému či procesnímu zaostávání, což ohrožuje vedoucí postavení podniku. 

O4 – mediální poškození jména firmy 

Rozsah mediálního poškození má vliv na dobré jméno podniku v závislosti na 

použitém médiu či způsobu komunikaci. Příčiny vzniku poškození můžou být 

například z neoprávněné nespokojenosti zákazníků či nekalých úmyslů konku-

rence. Mediální pomluvy mohou mít osobní, skupinový vliv, v horším případě 

i regionální a celorepublikový vliv. Důsledkem je poškození jména a značky spo-

lečnosti či konkrétního produktu a s tím související pokles poptávky. 

T1 – nedostatečná jakost výstavby 

Nedostatky v kvalitě výroby a vady zakázek vznikají především nedbalostí či ne-

znalostí vhodných pracovních postupů zaměstnanců. Nízká kvalita výroby může 

prodloužit termíny výstavby opravami a odstraňováním vad na zakázkách či vy-

volávat náklady podniku spojené se záručním servisem. 

T2 – zranění či úmrtí na stavbě 

Během výstavby může dojít k újmě na zdraví pracovníků nebo dokonce k jejich 

usmrcení. Příčinou jsou často závažná porušení pracovních či bezpečnostních po-

stupů. Každopádně dopad na firmu může mít kromě sociálních a finančních 

i trestněprávní důsledky pro manažery. 

Podnikatelská rizika s pozitivním dopadem 

Mezi podnikatelská rizika, která mají kladný vliv na situaci podniku, můžeme řa-

dit následující rizika.  
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F3 – využití státních dotací a podpory 

Státní podpora může mít podobu informační pomoci, záruky nebo výhodné sazby 

úvěru nebo také dotace. Jedná se například o operační programy podporující ino-

vace podniků, vzdělávání pro konkurenceschopnost a další. Využití těchto podpo-

ry podnikání je jednoznačným přínosem, i když se s operačními programy pojí 

mnoho administrativních povinností a auditů ze strany poskytovatele. 

L3 – vládní podpora zeleného bydlení 

Podpora stavebníků, kteří se rozhodli stavět ekologicky, zdravě 

a nízkoenergeticky má vždy velký vliv na poptávku po těchto produktech. Určitá 

podoba tu existovala v podobě dotačního programu Zelená úsporám, která bude 

pravděpodobně pokračovat. Další vládní podpory těchto druhů staveb může vy-

volat pozitivní ohlasy ze strany zákazníků, zvýšit poptávku. 

L4 – zmírnění omezení na konstrukční požadavky dřevostaveb 

V České republice oproti některým státům, kde je stavění ze dřeva dlouholetou 

záležitostí, existují určitá normativní a zákonná omezení (př. počet podlaží, zákla-

dové konstrukce apod.). Vylepšení těchto požadavků umožní lehčí jednání se sta-

vebními úřady a umožní stavbu takových dřevostaveb, které jsou dosud 

v tuzemsku zákonem omezeny. 

O5 – vyšší poptávka 

Pozitivní vývoj ekonomické situace ovlivní kladně i vývoj poptávky. S vyšší po-

ptávkou podnik dosáhne vyššího obratu a lepších hospodářských výsledků. Rizi-

kový faktor změna poptávky je výraznou hrozbou, ale zároveň i příležitostí pro 

podnik. 

3.7.2 Hodnocení a opatření rizik 

Tento oddíl je věnován stanovení významnosti rizika, jeho velikosti a návrhu pro-

tirizikových a prorizikových opatření. Analýza rizika slouží k vylepšení hodnotí-

cího pohledu na podnikatelský záměr.  

Pro stanovení významnosti výše identifikovaných rizik poslouží expertní metoda 

hodnocení, při které se každému riziku přiřadí zvlášť pravděpodobnost vzniku 

a závažnost případného dopadu rizika. Toto bude stanoveno podle předem sta-

novených stupnic hodnocení (viz tabulky 21 a 22). 
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Tab. 21 Hodnotící stupnice pravděpodobnosti vzniku rizika 

1 Velmi nízká 

2 Nízká 

3 Střední 

4 Vysoká 

5 Velmi vysoká 

Závažnost (intenzita) dopadu má exponenciální stupnici hodnocení, více závaž-

ným rizikům je přikládán mnohem větší důraz. 

Tab. 22 Hodnotící stupnice závažnosti dopadu rizika 

1 Bez významných dopadů 

2 Malé dopady 

4 Poznatelné dopady 

8 Zásadní dopady 

16 Extrémní či existenční dopady 

Hodnoty pravděpodobnosti vzniku a závažnosti dopadu se vynásobí a tak získá-

me hodnotu významnosti rizika. Významnost rizika můžeme vyhodnotit 

u každého rizika zvlášť, když je hodnota: 

 menší jak 10 – jde o málo významné riziko, riziko je akceptováno nebo jsou 

navržena opatření pro minimalizaci tohoto rizika, 

 10 až 30 – jde o středně významné riziko, pro riziko jsou navržena opatření 

eliminující či snižující hrozbu (resp. zvyšující příležitost), 

 větší jak 30 – jedná se o velmi významné riziko a je nutný návrh značných 

opatření nebo úplné zamítnutí podnikatelského záměru. 

Opatření mají nejčastěji preventivní význam a je proto nutné seznam rizik v rámci 

řízení rizik pravidelně procházet. Řízení rizika má kontinuální průběh, seznam by 

se měl průběžně doplňovat a upravovat podle potřeb a situace podniku. 

Stanovení velikosti rizika podnikatelského záměru by se při tomto postupu mohlo 

stanovit jako součet všech negativních rizik. Toto číslo samo o sobě ale nic nevy-

povídá, dalo by se využít při srovnávání více alternativních podnikatelských zá-

měrů.  
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Tab. 23 Stanovení významnosti a návrh opatření identifikovaných rizik 

Riziko 
Pravděpo-

dobnost 
Závažnost Významnost Opatření 

Negativní rizika – hrozby 

F1 3 8 24 – střední dopracování či úprava části podnikatelského záměru, akcep-

tování úrokového navýšení, hledání alternativních zdrojů 

financování (jiné finanční instituce, soukromý investoři, skupi-

ny investorů) 

F2 2 8 16 – střední důslednost při krátkodobém finančním plánování, průběžná 

kontrola čistého pracovního kapitálu, výběr relativně vysokých 

záloh před zahájením stavebních prací, smlouvy navrženy 

výhodněji pro podnik, zakotvení penalizací za nedodržení 

plateb 

L1 2 8 16 – střední havarijní pojištění auta (zahrnující vandalismus a krádež), 

uzamykání nebo odvoz pracovních pomůcek ze stavby, mate-

riální zainteresovanost zaměstnanců, vytváření časových 

a finančních rezerv při plánování zakázek 

L2 3 4 12 – střední pojištění odpovědnosti, finanční rezervy 

M1 4 4 16 – střední adaptační a školící program pro výrobní profese, analýza 

firemních vztahů (zpětná vazba, pozorování), otevřenost 

vedení vůči zaměstnancům a pravidelná komunikace, vý-

znamné finanční a nefinanční odměny za dodržování časových 

norem, kárná a trestní opatření v případě nedodržování poža-

davků, prostřídání lidí v týmu, odchod zaměstnance z firmy 

M2 3 8 24 – střední pracovní přesčasy při časovém skluzu, časové rezervy 

v plánování zakázek, smluvní opatření umožňující prodloužení 

doby výstavby při nečekaných událostech během výstavby 

M3 2 8 16 – střední náročná výběrová řízení, vysoké požadavky při výběru kandi-

dátů, adaptační a školící program pro manažerské profese, 

dodatečné vzdělávání 

M4 2 16 32 – velká využití finančních prostředků na propagaci pracovních pozic, 

spolupráce s personálními agenturami, vysoké požadavky při 

výběru zaměstnanců, zamezení migraci zaměstnanců benefity 

a dobrým pracovním prostředím, spolupráce s učilišti, školení 

a vzdělávání 

N1 2 4 8 – malá akceptace rizika, nahrazení dodavatele 

N2 4 8 32 – velká vyhledání levnějších zkušených projektantů, vytvoření vlastní 

pracovní pozice, projektování úpravou typových návrhů, 

spolupráce s univerzitami 

N3 4 2 8 – malá akceptace rizika, navýšení cen zakázek 

O1 3 16 48 – velká vysoké finanční prostředky určené na marketing, proklientský 

přístup, sledování ekonomické situace, průzkum trhu, odlože-

ní zahájení podnikatelského záměru do příznivějšího období, 

omezení investic během nepříznivého vývoje, přepracování 

výrobního programu, včasné ukončení podnikatelské činnosti 

O2 4 8 32 – velká spolupráce a komunikace s konkurencí, zvýrazňování konku-

renčních výhod a odlišení se od konkurence, částečné snížení 

cen 
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O3 2 8 16 – střední hlídání technologických novinek v oblasti podnikatelské čin-

nosti, investice do inovačních programů, využívání státní 

podpory, vzdělávání zaměstnanců, změna marketingové 

strategie 

O4 2 8 16 – střední jednání s autorem poškození, hledání marketingových protio-

patření, právní tlak, žaloba 

T1 4 4 16 – střední dodržování systému řízení jakosti, pravidelné kontroly stavby, 

materiální zainteresování zaměstnanců, dokumenty a školení 

o pracovních postupech, slevy na zakázce 

T2 2 8 16 – střední dokumenty a školení zaměstnanců o dodržování bezpečnosti 

při práci 

Pozitivní rizika – příležitosti 

F3 4 8 32 – velká sledování operačních programů, vytvoření podnikatelských 

plánů pro získání dotací nebo jiné formy podpory 

L3 3 4 12 – střední vládní lobby, sledování změn a návrhů ve vládě, spolupráce 

s asociacemi, publikace o zdravém bydlení 

L4 1 4 4 – malá akceptace rizika, spolupráce s asociacemi 

O5 3 16 48 – velká efektivní využívání marketingové komunikace a PR, sledování 

ekonomického vývoje, odebírání odborných tiskovin, podpora 

inovační činnosti podniku, všeobecnější propagace zdravého 

bydlení a dřevostaveb, vydávání publikací, navýšení investic 

a vytváření dalších podnikatelských plánů 

Celkově bylo identifikováno 21 rizik. Z tabulky 23 je vyčteme, že bylo identifiko-

váno 11 středně významných negativních rizik a 4 velmi významná negativní rizi-

ka. Rizik s nízkou významností bylo identifikováno relativně málo. Pro větší počet 

identifikovaných rizik je vhodnější využít týmové či skupinové metody. 

Jako nejvýznamnější negativní, ale i negativní riziko je stanovena odlišná velikost 

poptávky. Patří mezi obchodní (tržní) riziko a vzhledem k úzké vazbě stavebnictví 

na ekonomickém vývoji je toto riziko hodnoceno jako velmi významné. Může rela-

tivně velkou mírou ovlivnit obrat podniku a to jak v pozitivním tak v negativním 

smyslu. Ovlivňovat poptávku lze částečně marketingovými aktivitami nelze však 

předpokládat přímou závislost nebo okamžitou návratnost investic. 

Tab. 24 Analýza citlivosti zisku na 10% poklesu výnosů. 

 Realistická 

hodnota 

Změněná 

hodnota 

Absolutní 

pokles 

Relativní 

pokles 

Zisk 2 234 1 616 618 27,6 % 

Ještě může být zajímavé stanovit jednoduchou citlivostní analýzu pro první rok 

podnikatelské činnosti. Z analýzy citlivosti můžeme vyčíst, že změna (pokles) vý-

nosů o 10 % zapříčiní pokles zisku před zdaněním o 27,6 % (viz tabulka 24). 
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4 Závěr 

Zásadním úkolem závěrečné části této práce je rozhodnout zda podnikatelský zá-

měr realizovat či nikoliv. Hlavní podklady pro toto rozhodnutí tvoří ekonomická, 

finanční a riziková analýza. 

Nejdříve si připomeňme podnikatelskou příležitost, která je definována v rámci 

stanovení podnikatelské strategie. Stavební podnik chce prostřednictvím své čin-

nosti nabídnout lidem zdravé, nízkoenergetické a zároveň ekologické bydlení díky 

správně koncipovaným dřevostavbám. Analýzou trhu a konkurence byl ověřen 

potenciál trhu a proveditelnost záměru z marketingového hlediska. 

Pro hodnocení ekonomické efektivity a finanční stability byly naplánovány nákla-

dy a výnosy podnikatelského záměru, z nichž byl vytvořen plánovaný hospodář-

ský výsledek pro období 5 let. Pro hodnocení ekonomické efektivnosti byla zvole-

na metoda čisté současné hodnoty a diskontované doby návratnosti. Jako 

doplňkový ukazatel byla použita rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu. 

Vyhodnocovací metody byly užity na třech vývojových scénářích, které se liší 

rozdílnými prodeji. Jako základní sloužil nejvíce předpokládaný scénář, nazvaný 

jako realistický. Pesimistický a optimistický scénář předpokládají jiný vývoj po-

ptávky a od druhého roku byla zavedena určitá opatření. Jde o určitý způsob ří-

zení podnikatelského rizika. Každopádně hodnocení vyhovělo předem stanove-

ným podmínkám ve všech třech scénářích. Doba návratnosti v realistickém 

a optimistickém scénáři vychází velmi krátká (ani ne rok). Při pohledu na finanční 

stabilitu podnikatelského záměru bylo dokázáno, že jsou v plánu ještě velké fi-

nanční rezervy. 

Analýza rizik přináší na podnikatelský záměr další pohled. Byla identifikována 

a stručně popsána jak negativní, tak pozitivní podnikatelská rizika. Pro stanovení 

významnosti rizika byla použita metodika expertního hodnocení, která je pro da-

ný typ projektu dostačující. K významným rizikům byla navržena protiriziková 

(resp. proriziková) opatření. V závěru práce je už jen pro doplnění provedena jed-

noduchá analýza citlivosti zisku na změnu prodeje. Celkově lze riziko hodnotit 

jako srovnatelné s investičními projekty podobného zaměření. Vzhledem k zave-

dení řízení rizika se dá většině rizik úspěšně předcházet. Vzhledem k výrobnímu 

vybavení firmy a požadovaným schopnostem zaměstnanců se stává podnikatelská 
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činnost docela flexibilní. Je v podstatě nezávislá na konkrétním místě podnikání 

nebo na omezeném druhu stavební výroby. 

Z výše uvedeného lze konstatovat, že podnikatelský záměr je za daných investič-

ních podmínek možné realizovat. Lze rozhodnout o jeho přijetí, neboť vyhověl ve 

všech oblastech hodnocení i s přihlédnutím k možným rizikům. Úspěšná realizace 

podnikatelského záměru bude záviset dále především na manažerských schop-

nostech. Mezi klíčové činnosti realizace projektu by nyní patřily především vyjed-

nání výhodných podmínek financování, výběr schopných kompetentních pracov-

níků a efektivní řízení obchodních a marketingových aktivit. 

Vrátíme-li se k úvodním cílům, lze říci, že byly úspěšně splněny. Počáteční teore-

tické poznatky byly využity pro zpracování samotného podnikatelského záměru. 

Záměr je poměrně rozsáhle popsán a vyhodnocen ze všech uvedených oblastí, 

které jsou stanoveny v úvodu. 
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6 Seznam použitých zkratek a symbolů 

CF peněžní toky 

DPH daň z přidané hodnoty 

HV hospodářský výsledek (zisk) 

ICT informační a komunikační technologie 

IRR vnitřní výnosové procento 

NPV čistá současná hodnota 

OSB lisovaná deska z orientovaných dřevěných štěpek 

ROA rentabilita vlastního kapitálu 

ROE rentabilita celkového kapitálu 

ROI rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

RPSN roční procentní sazba nákladů 

WACC průměrné náklady kapitálu 
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