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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení materiálového toku 

v podniku. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou, praktickou a návrhovou část. 

Teoretická část vymezuje základní pojmy zvolené problematiky. Analytická část práce 

analyzuje společnost, kde je práce zpracovávána. Praktická část se zabývá vybranými 

ukazateli podniku a popisuje současný stav problému. Návrhová část definuje možná 

řešení a vybírá nejlepší možnost pro řízení materiálového toku. 

 

Abstract 

This master’s thesis focuses on the problematics of the material flow management in the 

company. Thesis is divided into the theoretical, analytical, practical and proposal part. 

The theoretical part defines basic concepts of selected problematics. The analytical part 

of the work describes the company where the thesis is processed. The practical part 

deals with selected indicators of the company and describes the current state of the 

problem. The proposal part defines possible solutions and selects the best option for the 

material flow management. 
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ÚVOD 

Tématem této diplomové práce je návrh řízení materiálového toku ve výrobním 

podniku. Jedná se o podnik LUCIS, s.r.o., který se zabývá výrobou designových 

interiérových svítidel. Podnik v současné době řeší možnosti svého dalšího růstu a 

zabývá se tak způsoby, kterými může zefektivnit svou činnost. Hlavní problém 

současného stavu podnik spatřuje v roztříštěnosti společnosti a výroby do dvou místně 

vzdálených provozů, což s sebou přináší zbytečně komplikovaný materiálový, ale také 

informační tok. 

Předložená diplomová práce obsahuje vymezení problému a cíl práce, teoretická 

východiska pro řešení dané problematiky, analýzu současného stavu podniku a vlastní 

zpracování návrhu zlepšení. 

Účelem práce je nalezení možných řešení, které podniku dají možnosti, jak vylepšit 

současný stav, se kterým není spokojen. Tato řešení musí být definována na základě 

důkladné analýzy podniku, musí být určeny přínosy těchto řešení a zvoleno takové 

řešení, které je v dané situaci pro podnik nejvhodnější, a to ne pouze z finančního 

pohledu, ale také při vědomí všech ostatních přínosů (nedostatků), které dané řešení pro 

podnik přináší. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Předložená diplomová práce je zpracována na základě podkladů, konzultačních návštěv 

a vlastní práce ve společnosti LUCIS, s.r.o. 

Cílem této diplomové práce je nalezení vhodnějšího materiálového toku, než jaký je 

v současné chvíli zaveden v podniku. Současný stav vyžaduje příliš mnoho převážení 

materiálu, což je nákladné jednak z hlediska spotřeby pohonných hmot, ovšem také 

kvůli času řidičů, který by mohli strávit na dílně výrobou svítidel. Vyžaduje také 

zbytečně mnoho papírování a operací převodu materiálu mezi sklady v informačním 

systému, kde snadno nastane chyba a skutečný stav na skladě se poté liší od stavu 

v systému. 

Práce by měla hledat a nalézt možnosti snížení provozních nákladů, úspory 

z navrhovaných řešení. Cílem je jednodušší materiálový tok, který s sebou přinese také 

vhodnější tok informací. K tomu je třeba také provést důkladnou analýzu finanční 

kondice podniku, protože v rámci řešení materiálového toku může být nutný úvěr od 

banky. 

Cílem práce je rozhodnutí, zda aktuálně podnikem využívaný stav je vyhovující, nebo je 

vhodnější využít některé z navrhovaných řešení. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

V první části práce jsou zpracována teoretická východiska, na kterých se zakládá 

následné vypracování dalších částí práce. 

1.1 Logistika 

Definicí logistiky existuje celá řada. Široký záběr tohoto pojmu je dobře zachycen 

v rozsáhlé definici autorů Sixty a Mačáta. Logistika představuje řízení materiálového, 

informačního a také finančního toku při vědomí nutnosti včasného splnění požadavků 

koncových zákazníků a s ohledem na nutnou tvorbu zisku v celém toku materiálu. 

Během plnění potřeb koncového zákazníka pomáhá již při vývoji výrobků, určení 

vhodného dodavatele, odpovídajícím způsobem řízení vlastního naplňování potřeby 

zákazníka při výrobě výrobku, správným přemístěním požadovaného výrobku 

k zákazníkovi a v neposlední řadě také zajištěním likvidace morálně i fyzicky 

zastaralého výrobku (SIXTA, MAČÁT, 2005, s. 25). 

1.1.1 Cíle logistiky 

Je nezbytné, aby se cíle podnikové logistiky odvozovaly od strategie celého podniku a 

přispívaly tak k naplnění jeho cílů, ovšem zároveň je také třeba, aby realizovaly přání 

zákazníků po zboží a službách na požadované úrovni, a to s minimalizovanými 

celkovými náklady. Hlavní cíl logistiky je tedy možné definovat jako optimální 

uspokojování potřeb zákazníků. Zákazník totiž představuje nejdůležitější článek celého 

řetězce. Prioritní (nejdůležitější) cíle logistiky tvoří cíle: 

 Vnější 

 Výkonové 

Do kategorie sekundárních cílů logistiky patří cíle: 

 Vnitřní 

 Ekonomické (SIXTA, ŽIŽKA, 2009, s. 19 - 20). 
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Vnější logistické cíle mají za úkol uspokojovat přání zákazníků. Patří mezi ně 

zvyšování objemu prodejů, ne však výroby, zkracování dodacích lhůt, zvyšování 

spolehlivosti a úplnosti dodávek a zvyšování flexibility logistických služeb. Oproti 

tomu vnitřní cíle logistiky mají za úkol snižovat náklady při dodržení vnějších cílů. 

Jejich pozornost je tedy věnována nákladům na zásoby, dopravu, manipulaci, 

skladování, výrobu, řízení, atd. Výkonové cíle logistiky mají zabezpečit požadovanou, 

tedy optimální, nikoliv vždy maximální, úroveň služeb tak, aby materiál nebo výrobek 

byl vždy u správného zákazníka v odpovídajícím množství, druhu a jakosti, na 

správném místě a ve správném okamžiku. Úkolem ekonomických cílů logistiky je 

zabezpečit tyto služby vzhledem k jejich úrovni minimálními náklady (SIXTA,  

ŽIŽKA, 2009, s. 20). 

1.1.2 Plánování logistiky 

Pro všechna podnikání je plánování logistiky založeno na třech úrovních rozhodování. 

Začíná strategickým rozhodováním a hierarchicky směrem dolů pokrývá také taktické a 

operativní rozhodování. Rozsah a struktura logistického plánování se může samozřejmě 

měnit v závislosti na konkrétním oboru podnikání, podle jeho povahy, velikosti a 

používaných strategií. Tyto rozdíly ovlivňují faktory jako časový rámec, potřebné 

zdroje nebo úroveň manažerských odpovědností. Správný strategický logistický plán je 

tvořen přehledem logistických strategií v rámci obecných pojmů a jejich vztahy 

k ostatním funkcím, vztahy mezi logistickými cíli, náklady a službami jak pro produkty, 

tak také pro zákazníky. Dále ho tvoří popis nezbytných individuálních strategií, jako 

např. skladovací strategie, předpovídání všech vyžadovaných zdrojů (např. práce) a také 

úloha logistické strategie na podnikovém zisku a výkonu služeb zákazníkům. Logistický 

plán je založen na implementaci logistické strategie, takže tato strategie by měla být 

převoditelná na taktické záměry a operativní činnosti. Bez správně definované strategie 

a plánu provedení nemůže podnik dosáhnout svých cílů (FARAHANI, REZAPOUR, 

KARDAR, 2011, s. 47 - 48). 

Klíčové vstupy při tvorbě efektivního logistického plánu jsou následující: 

 Marketingové vstupy - znalost produktů, cenové plány, prodejní plány a 

předpovědi, politika služeb zákazníkům 



15 
 

 Výrobní vstupy - výrobní schopnosti a rozmístění 

 Nákupní vstupy - nové zdroje, materiály, služby nebo technologie 

 Finanční vstupy - zdroje dat nákladů a dostupnosti kapitálu 

 Logistické vstupy - umístění současných logistických zařízení (FARAHANI, 

REZAPOUR, KARDAR, 2011, s. 48). 

1.1.3 Výrobní logistika 

Výrobní logistika má za úkol zajistit souhrn logistických úkolů a opatření pro přípravu a 

vykonávání daného výrobního procesu. To obnáší přípravu a realizaci výroby při 

dosažení efektivního umístění například strojního vybavení, skladových a 

mezioperačních prostor a celkového konceptu návaznosti jednotlivých výrobních dávek. 

Pro celkový logistický proces je zvláště významné zvládnutí řízení materiálů. 

V případě, že se podniku úspěšně podaří zavést vhodný procesní přístup k oblasti 

výrobní logistiky, při čemž je nutné brát v úvahu také navazující odběratelsko-

dodavatelské zajištění výroby, je na nejlepší cestě k dosažení velmi významného zdroje 

úsporných opatření a prostředků. Tyto prostředky nemusí být použity pouze k udržení 

stávajících zákazníků, ale můžou posloužit také k získání zákazníků nových. Aby 

vedení podniku při srovnatelné kvalitě sortimentu udrželo své postavení na trhu, jsou 

pro něj podstatné faktory jako včasnost a pravidelnost dodávky, efektivnější způsob 

expedice a doručení, ale také mnohé další faktory, které ovlivňují výrobní i distribuční 

logistiku (STEHLÍK, KAPOUN, 2008, s. 75 - 76). 

1.1.4 Kontrola zásob 

Skladování představuje kapitál, jenž je vázaný v podnikání, a je tedy předmětem 

finančních kontrol. Z čistě finančního hlediska představují zásoby aktiva, mají totiž 

schopnost vytvářet příjmy a tržby v podnikání. Kontrola stavu zásob může být 

prováděna z mnoha důvodů, např. určení nákladů na skladování, odhalení nesouladu, 

ověření vázané hodnoty, stanovení kritického místa, kde dochází k chybám, aby mohlo 

dojít k jejich nápravě. Možnými důvody nepřesností ve stavu zásob jsou např. chyby ve 

vstupních datech, nesprávná evidence, provozní prodlevy v administrativě, ztráta 

dokladů, chybné umístění nebo označení, krádež. Aby došlo k redukci počtu 
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nepřesností, musí být vytvořena atmosféra vysokých nároků, čehož může být dosaženo 

definováním jasného cíle o naprosté přesnosti. Pomoci může také proškolení nebo 

omezení přístupu ke zboží a materiálům (EMMETT, 2008, s. 77 - 79). 

Důsledky nepřesností v počtu zásob na skladě mohou být následující: 

 Neočekávané vyčerpání zásob 

 Neoficiální shromažďování zásob 

 Nadbytečné objednávání a tudíž také skladování 

 Neoficiální evidence zásob 

 Nakupování přímo 

 Znechucení nákupčích 

 Špatná realizace objednávek (EMMETT, 2008, s. 77 - 78). 

 

1.2 Výrobní proces 

Výroba poskytuje zákazníkovi uspokojení jeho potřeb prostřednictvím vzniku věcných 

statků a služeb. Představuje rozhodující součást hodnototvorného řetězce, jehož 

efektivní fungování je nutnou podmínkou k dosažení konkurenční výhody a zajištění 

ekonomického chodu podniku. Výrobní proces můžeme definovat jako výsledek 

cílevědomého lidského chování, během kterého jsou využívány vstupní faktory 

k průběhu příslušného transformačního procesu tak, aby bylo dosahováno co 

nejhodnotnějšího výstupu (TOMEK, VÁVROVÁ, 2014, s. 26). 

1.2.1 Členění výrobního procesu 

Výrobní proces je možné členit podle mnoha kritérií. Zvolil jsem členění dle autorky 

Jurové. Na základě vztahů k zákazníkům můžeme výrobní procesy rozdělit podle toho, 

zda je produkt specifikován přímo zákazníkem, nebo není znám přímo konkrétní 

zákazník a podnik tak vyrábí pro trhy. V tomto případě je členění následující: 
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 Zakázková výroba 

 Výroba na sklad 

Na základě míry plynulosti technologického procesu členíme výrobu: 

 Plynulou (kontinuální) - technologický proces se nepřerušuje 

 Přerušovanou (diskontinuální, diskrétní) - technologický proces přerušován 

netechnologickými procesy 

Dle charakteru technologie rozlišujeme výrobu: 

 Mechanickou - změna tvaru a jakosti 

 Chemickou - mění se vlastnosti látkové podstaty 

 Biologickou a biochemickou - změna látkové podstaty za využití přírodních 

procesů 

Výrobu můžeme členit také podle typu výroby: 

 Kusová - vysoký počet druhů v malých objemech 

 Sériová - stejný druh se opakuje v sériích 

 Hromadná - velké objemy nízkého počtu druhů 

Podle formy organizace výrobního procesu rozeznáváme výrobu: 

 Proudovou - na výrobních linkách vyráběn nízký počet druhů 

 Skupinovou - více druhů v nižších objemech 

 Fázovou - vysoký počet druhů o nízkých objemech (JUROVÁ, 2013, s. 28 - 29). 

Výrobní proces také můžeme obecně rozdělit do tří fází: 

 Předzhotovující fáze - v praxi často nepřesně a zjednodušeně označována jako 

předvýroba  
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 Zhotovující fáze - bývá nazývána předmontáží 

 Dohotovující fáze - označována jako montáž (TOMEK, VÁVROVÁ, 2014, s. 

28). 

1.2.2 Definice distribučního kanálu 

Distribuční kanál může být definován jako souhrn organizačních jednotek, institucí či 

agentur uvnitř, nebo také vně daného (výrobního) podniku, které vykonávají funkce 

podporující marketing daného produktu. Marketingové funkce můžeme nalézt v řadě 

činností; zahrnují nákup, prodej, přepravu, skladování, třídění, financování, přebírání 

tržního rizika a poskytování marketingových informací. Každá organizační jednotka, 

instituce nebo agentura, která vykonává jednu, nebo více marketingových funkcí, se 

řadí mezi členy distribučního kanálu (LAMBERT, STOCK, ELLRAM, 2005, s. 506). 

1.2.3 Správa a řízení toku materiálů 

Podle Lamberta jsou klíčové otázky pro materiálové manažery následující: 

 Co představuje prostředky komunikace mezi funkcí řízení materiálů a výrobou, 

které informace si vzájemně sdělují a jak často? 

 Podílejí se dodavatelé podniku na procesu prognózování materiálů a řízení zásob 

a jakým způsobem? 

 Jaký typ vztahů má podnik se svými dodavateli - jsou ochotni podniku 

poskytovat služby a vyhovět jeho požadavkům také v dobách, kdy jsou dodávky 

přidělovány? 

 Kdo plánuje výrobní série a na základě čeho? 

 Jaká je časová frekvence provádění a aktualizace výrobního plánování? 

 Jaký vliv mají strategie a postupy při managementu toku materiálů na další 

oddělení podniku? 

Tyto otázky mají převážně souvislost s tím, jak probíhá proces výroby a jak jsou řízeny 

stavy zásob. Pro zlepšení výkonu v oblasti řízení materiálů je také možné využít 
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informačních technologií. Mezi systémy uplatňované v mnoha podnicích patří     

Kanban / Just-in-time (JIT), MRP a DRP (distribution requirements (resource) 

planning) (LAMBERT, STOCK, ELLRAM, 2005, s. 196). 

1.2.4 Outsourcing 

Outsourcing představuje uzavírání smluv s dodavateli na činnosti podniku, které pro něj 

nejsou zcela zásadní, avšak také ne zcela nepodstatné. Institut Outsourcingu ho definuje 

jako: „strategické užití vnějších zdrojů ke splnění činností běžně řešených vlastními 

zaměstnanci a zdroji.“ Nejedná se tedy o synonymum nákupu.  Protože rozhodnutí 

v oblasti outsourcingu mají strategickou povahu, mají velký dopad na celý podnik, 

provádí tato rozhodnutí vrcholový management podniku.  Je nezbytné, aby jak 

zákazník, tak také externí dodavatel, o kterém uvažujeme, chápali jasně a společně 

specifikaci, ale také cíle a úkoly. Právě toto společné chápání musí být přetvořeno do 

funkčního strategického plánu, musí být vytvořena správně navržená oboustranně 

výhodná smlouva a je nutné stále pracovat na otevřeném pracovním vztahu mezi oběma 

podniky (BAILY, FARMER, JESSOP, JONES, 2005, s. 334 - 336). 

Důvodů, které mohou vést podnik k využití outsourcingu, je mnoho, např.: 

 Externí dodavatel má vyšší schopnosti 

 Externí dodavatel má větší nebo vhodnější kapacity 

 Uvolnění zdrojů k jiným účelům 

 Snížení provozních nákladů 

 Snížení, případně diverzifikace rizika 

 Nedostatek vlastních zdrojů 

 Snaha více se zaměřit na klíčové činnosti podniku 

 Úspory z rozsahu (BAILY, FARMER, JESSOP, JONES, 2005, s. 335). 
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1.3 Projektové řízení 

Projektové řízení (Project Management) má za úkol naplánovat a realizovat složité, 

zpravidla jednorázové akce, které musí být dokončeny v požadovaném časovém 

okamžiku a s plánovanými náklady tím způsobem, že bude dosaženo předem 

stanovených cílů. Předmětem projektového řízení je projekt, který je normou ISO 

10 006 definován jako jedinečný proces koordinovaných a řízených činností s termíny 

zahájení a dokončení, uskutečňovaný k dosažení cíle, naplňující specifické požadavky, 

včetně omezení, která jsou dána časem, náklady a zdroji (JEŽKOVÁ, KREJČÍ, 

LACKO, ŠVEC, 2013, s. 14).  

1.3.1 Logický rámec projektu 

Metoda logického rámce představuje významný nástroj projektového řízení, který dává 

do souvislosti významné skutečnosti projektu a popisuje tak jeho strategii. V České 

republice se často využívá při žádostech o financování projektů ze strukturálních fondů 

EU. Vypracování logického rámce by mělo být týmovou záležitostí. Nejprve je 

stanoven projektový cíl, poté může být definován hlavní cíl projektu, a dále výstupy a 

aktivity. Vertikální logika logického rámce říká, že realizací aktivit vzniknou výstupy, 

díky kterým dojde ke splnění projektového cíle, a ten naplní cíl hlavní. Ke kontrole 

logického rámce slouží také horizontální logika, která začíná odspodu předběžnými 

podmínkami. Po jejich naplnění můžeme zahájit realizaci klíčových aktivit a díky 

využití zdrojů, dodržení časového harmonogramu, zajištění předpokladů a ošetření rizik 

na úrovni aktivit, dojde k naplnění výstupů (JEŽKOVÁ, KREJČÍ, LACKO, ŠVEC, 

2013, s. 57 - 60). 

Mezi hlavní přínosy této metody patří např.: 

 Pomoc při návrhu projektu, jeho realizaci i vyhodnocení 

 Přispívá ke stanovení a specifikaci cílů 

 Stanovuje prvotní harmonogram projektu 

 Pomoc při definování strategie projektu (JEŽKOVÁ, KREJČÍ, LACKO, ŠVEC, 

2013, s. 57). 
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Strom cílů 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje 

informací k 

ověření 

Předpoklady a 

rizika 

Hlavní cíl 

(přínos) 

     

Projektový cíl 

     

Výstupy 

     

Aktivity 

  

Vstupy (zdroje) 
Časový rámec 

aktivit 
 

   

  
Předběžné 

podmínky 

Tab. 1: Logický rámec projektu (JEŽKOVÁ, KREJČÍ, LACKO, ŠVEC, 2013, s. 60) 

 

1.3.2 SWOT analýza 

Název této analýzy se skládá z počátečních písmen slov Strengths (silné stránky), 

Weaknesses (slabé stránky), Oportunities (Příležitosti) a Threats (hrozby). Analyzuje 

tedy tyto oblasti v rámci zvoleného podniku. Doporučuje se začít analýzou příležitostí a 

hrozeb. Tyto okolnosti na podnik působí z vnějšího okolí. Následná analýza silných a 

slabých stránek podniku se věnuje vnitřnímu prostředí tohoto podniku. Vypracování 

celé analýzy vychází z předchozího zpracování jiných analýz, které jsou zaměřeny 

právě na vnitřní, respektive vnější okolí podniku (JAKUBÍKOVÁ, 2008, s. 103). 

Jako silné stránky jsou označovány skutečnosti, které přinášejí výhody podniku, ale také 

zákazníkům. Za slabé stránky jsou považovány činnosti, které podnik nedělá dobře, 

respektive ostatní podniky jsou v nich úspěšnější. Příležitosti představují takové 
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skutečnosti, které mohou vést k nárůstu poptávky, případně mohou lépe uspokojit 

zákazníky a získat tedy podniku úspěch. Jako hrozby jsou označovány takové 

skutečnosti, trendy nebo události, které mohou mít dopad v podobě snížení poptávky, 

případně mohou způsobit nespokojenost zákazníků (JAKUBÍKOVÁ, 2008, s. 103). 

1.3.3 Model „7 S“ 

Tento model slouží k pochopení složitostí doprovázejících organizační změny. Při 

implementaci složitých změn je třeba uvažovat všechny faktory, aby výsledek byl 

efektivní. Jednotlivé faktory (je jich celkem sedm a první tři patří mezi tvrdé, zbylé čtyři 

měkké), začínající vždy na písmeno S, jsou následující: 

 Strategie (Strategy) - zabývá se dosahováním vize podniku a reakcemi na hrozby 

a příležitosti v konkrétním oboru podnikání 

 Struktura (Structure) - jedná se o obsahovou a funkční náplň organizačního 

uspořádání, struktury nadřízenosti a podřízenosti 

 Systémy (Systems) - formální a neformální procedury řídící každodenní aktivity 

podniku, patří sem např. manažerské informační systémy 

 Styl práce vedení (Style) - způsob řízení a řešení problémů managementu, styl 

může být více, nebo méně formalizovaný 

 Spolupracovníci (Staff) - jedná se o lidské zdroje podniku a jejich rozvoj 

prostřednictvím různých školení, vztahy mezi spolupracovníky, jejich motivace 

a chování vůči podniku 

 Schopnosti (Skills) - představují profesionální znalosti a kompetence uvnitř 

podniku, při čemž je nutné uvažovat také synergické efekty vyplývající 

z organizace práce nebo řízení 

 Sdílené hodnoty (Shared values) - společné ideje, hodnoty a principy uznávané 

skupinami zainteresovanými na úspěchu podniku, tyto sdílené hodnoty mohou 

být definovány v misi podniku (MALLYA, 2007, s. 73 - 75). 
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1.3.4 Změna 

Změna může být chápána mnoha různými způsoby. Nejjednodušeji se jedná o odklon 

od stávajícího stavu. Mezi manažery je hojně rozšířen názor, že podniky působící 

v konkurenčním prostředí si musí v reálném čase přizpůsobit své vnitřní postupy a 

chování, proto je změna označována jako nepřetržitý, částečně nepředvídatelný a 

nejednoznačný proces, kterým se podnik vyrovnává jak se změnami okolí, tak také se 

změnami vnitřního prostředí. Další definice je založena na cíli změny, kterým je udržení 

životaschopného, efektivního a konkurenceschopného podniku (KUBÍČKOVÁ, RAIS, 

2012, s. 15). 

Změna může být dále chápána jednak jako hrozba (snažíme se ji odstranit), ale také jako 

příležitost. Rozlišují se změny přírůstkové (postupné), transformační (zásadní zásah do 

podniku) a založené na kombinaci obou předchozích způsobů. Přístup postupných 

malých kroků ke kontinuálnímu zlepšování systému bývá označován také jako princip 

Kaizen. Radikální změna, označovaná také jako metoda inovace, má dosáhnout co 

nejlepších výsledků v co nejkratší době, což je v praxi často spojeno s rychlým 

snižováním nákladů masivním propouštěním zaměstnanců. Změna může být plánovaná 

i neplánovaná (neočekávatelná událost), vždy však musí být řízena. Cílem všech změn 

vždy musí být dosažení cíle, který byl předem definován, tedy dosažení úspěchu 

(KUBÍČKOVÁ, RAIS, 2012, s. 16 - 19). 

1.3.5 Riziko 

Pro pojem riziko neexistuje jedna obecně uznávaná definice. Chápat ho tedy můžeme 

například jako pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty (obecně nezdaru), dále jako 

odchýlení skutečných a očekávaných výsledků, jako kombinaci pravděpodobnosti 

události a jejího následku atd. Riziko může být ekonomické, bezpečnostní, politické a 

teritoriální, předvídatelné a nepředvídatelné, specifické atd. Aby se jednalo o riziko, 

musí být splněny dvě podmínky. První podmínkou je, že výsledek musí být nejistý, 

musí tedy existovat alespoň dvě varianty řešení. Druhou podmínku představuje fakt, že 

alespoň jeden z možných výsledků je nežádoucí, ať už se jedná o samotnou ztrátu, nebo 

nižší než možný výnos (SMEJKAL, RAIS, 2013, s. 90 - 91). 
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V rámci definice rizika se užívá pojem možnost ztráty, který nám říká, že událost je 

možná, tedy její pravděpodobnost se nachází mezi hodnotou nula a jedna. Událost tak 

není ani nemožná, ani jistá. Nežádoucí událostí je nepříznivá odchylka od žádoucího 

výsledku, který očekáváme, nebo v něj alespoň doufáme. Každý si přeje, aby se 

nepříznivé okolnosti neobjevily, a právě pravděpodobnost, že se tyto naděje nenaplní, 

zakládá riziko. Manažer se k riziku může stavět třemi způsoby. Pokud má sklon 

k averzi, pak volí konzervativní strategii a vyhýbá se značně rizikovým projektům 

(preferuje projekty s velkou jistotou zaručující přijatelné výsledky). V případě sklonu 

k riziku naopak značně rizikové projekty vyhledává, což mu může přinést vysoké zisky, 

ale pochopitelně je zde vyšší nebezpečí ztrát. Manažer s neutrálním postojem k riziku 

dosahuje mezi oběma předchozími postoji rovnováhy. Většina lidí zaujímá postoj 

averze k riziku, kdy se jim ztráty zdají větší, než zisky téhož rozsahu (SMEJKAL, 

RAIS, 2013, s. 93). 

1.3.6 Ukazatele rentability 

Rentabilita (výnosnost) představuje pro podnik měřítko schopnosti tvorby nových 

efektů a dosahování zisku využitím investovaného kapitálu. Ukazatele rentability tak 

porovnávají výsledek efektu dosaženého podnikatelskou činností podniku vzhledem ke 

zvolené srovnávací základně. Vyšší hodnota ukazatele rentability znamená, že podnik 

lépe využívá svůj majetek a kapitál. 

 Rentabilita aktiv (Return on Assets, ROA) - klíčové měřítko rentability, které 

porovnává zisk podniku s jeho celkově vloženými prostředky. Zisk před 

zdaněním je podělen aktivy podniku. 

 Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity, ROE) - vyjadřuje efektivnost 

reprodukce kapitálu, který do podniku vložili vlastníci, tím, že definuje, kolik 

čistého zisku přináší jedna koruna investovaná těmito vlastníky. Čistý zisk 

podniku je podělen vlastním kapitálem. 

 Rentabilita tržeb (Return on Sales, ROS) - vyjadřuje, kolik korun zisku podnik 

vytvoří z jedné koruny tržeb. Zisk po zdanění je podělen tržbami za prodej 

výrobků, služeb a zboží (SCHOLLEOVÁ, 2012, s. 175 - 176). 
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1.3.7 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity patří mezi poměrové ukazatele, které stručně a jasně ukazují 

efektivnost využívání finančních prostředků podniku, vyjednávací sílu podniku vůči 

dodavatelům, atd. 

 Obrat aktiv (Assets Turnover Ratio) - definuje, kolik je podnik schopen získat 

prostředků ze zdrojů, kterými disponuje, tedy kolik korun tržeb připadne na 

jednu korunu aktiv. Vypočte se jako podíl součtu tržeb za prodej zboží a výkonů 

a celkových aktiv. 

 Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) - vyjadřuje, kolikrát během jednoho 

roku se obmění zásoby podniku, neboli kolikrát je podnik schopen za tento čas 

přeměnit své zásoby na tržby. Vypočte se jako podíl celkových tržeb a zásob. 

 Doba obratu zásob (Inventory Turnover) - doba obratu ve dnech má často větší 

vypovídací hodnotu, než počet těchto obrátek. Vypočte se jako podíl zásob a 

tržeb následně vynásobený počtem dnů v roce. Je logické, že čím kratšího 

časového intervalu obratu zásob podnik dosahuje, tím efektivněji dokáže řídit 

svůj sklad. Ovšem tento ukazatel nijak nezohledňuje fakt, že např. na skladě již 

rok leží artikl za 100 milionů korun, zatímco korunové položky jsou prodávány 

během pár dnů. 

 Doba (obratu) splatnosti pohledávek (Average Collection Period) - stanovuje, 

jak dlouhá je průměrná splatnost pohledávek, má tedy vypovídací hodnotu 

v rámci vyjednávací pozice podniku vůči svým zákazníkům. Hodnota okolo 14 

dnů je považována za skvělou, nad 70 dnů naopak nepříliš uspokojivou. Vypočte 

se jako součet dlouhodobých a krátkodobých pohledávek, který podělíme 

tržbami a následně vynásobíme počtem dnů, případně týdnů nebo měsíců v roce. 

 Doba (obratu) úhrady krátkodobých závazků (Creditors Payment Period) - 

určuje, kolik dní podnik v průměru potřebuje na uhrazení svých závazků. 

Hodnota tohoto ukazatele by měla být vyšší, než hodnota doby splatnosti 

pohledávek. Má vypovídací hodnotu v rámci vyjednávací pozice podniku vůči 

svým dodavatelům a zaměstnancům - vyšší hodnota signalizuje silnější pozici 
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podniku. Vypočte se jako součet krátkodobých závazků a krátkodobých 

bankovních úvěrů, který podělíme celkovými tržbami a následně vynásobíme 

počtem dnů, případně týdnů nebo měsíců v roce (BUSINESSVIZE, 2010). 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

V této analytické části práce uvádím stručně základní informace a charakteristiku 

podniku, ve kterém jsem tuto práci zpracovával, a dále tento podnik analyzuji 

prostřednictvím několika analýz. 

2.1 Základní informace o podniku 

Obchodní název: LUCIS, s.r.o. (dále jen Lucis) 

Sídlo:   Popůvky, Nová 147/14, PSČ 66441 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

IČO:   255 70 731 

Datum vzniku: 26. července 1999 

Předmět podnikání: 

 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

(VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015) 

2.2 Charakteristika podniku 

Český výrobce svítidel LUCIS patří mezi renomované evropské výrobce interiérového 

osvětlení. Podnik si zakládá na prvotřídní produkci českého původu, dále na týmu 

motivovaných pracovníků a neméně důležitý je rozsáhlý sortiment výrobků s širokým 

využitím, a to v originálním moderním nadčasovém autorském designu (LUCIS, 

©2014). 

2.2.1 Organizační struktura 

Na následujícím obrázku je zachycena současná organizační struktura využívaná v 

podniku Lucis. Organizační struktuře podniku se budu blíže věnovat v kapitole Kritická 

analýza podniku. 
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Obr. 1: Organizační struktura podniku Lucis (LUCIS, vlastní zpracování) 

 

2.2.2 Produktové portfolio 

Produktové portfolio podniku Lucis je možné rozdělit do tří skupin. První je Katalog 

Lucis, což představuje následující svítidla: 

 Skleněná svítidla 

 Plastová svítidla 

 Závěsná svítidla 

 Stropní svítidla 

 Nástěnná svítidla (LUCIS, ©2014) 
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Obr. 2: Svítidlo Rondo z Katalogu Lucis (LUCIS, ©2014) 

 

Druhou skupinu produktů představuje Katalog ViaLucis, který obsahuje dekorativní 

svítidla navržená mladými českými designéry. Tato svítidla jsou charakteristická 

nekonvenčním designem, který je dynamický a hravý. 

 Stojanová svítidla 

 Stolní svítidla 

 Závěsná svítidla 

 Stropní svítidla 

 Nástěnná svítidla (LUCIS, ©2014) 
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Obr. 3: Svítidlo Trifid z Katalogu ViaLucis (LUCIS, ©2014) 

 

Třetí skupinou produktů je zakázková výroba, kdy podnik vyrobí svítidlo na míru dle 

požadavků a návrhů architekta, projektanta či investora. K realizaci přání zákazníka 

mohou pomoci také designéři. Podnik má na svých internetových stránkách také 

chytrou webovou aplikaci, která zákazníkům umožňuje vytvářet vlastní návrhy tvarů 

sestav a obrazců (LUCIS, ©2014). 

2.3 Kritická analýza podniku 

V následující části práce je pro bližší poznání analyzovaného podniku zpracováno 

několik analýz, kterými jsou analýza vnitřního prostředí, oborového okolí, obecného 

okolí a analýza silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb. 

2.3.1 Analýza vnitřního prostředí 

Pro analýzu vnitřního prostředí podniku použiji analýzu 7S, která se dělí do částí 

strategie, organizační struktura, informační systémy, styl řízení, spolupracovníci, 

sdílené hodnoty (kultura podniku) a schopnosti. 

2.3.1.1   Strategie 

Prvořadým záměrem podniku Lucis je poskytovat svým zákazníkům produkty nejvyšší 

kvality, českého původu a moderního nadčasového autorského designu. Vysoká 

pozornost je věnována budování silných vztahů s domácími i zahraničními zákazníky, 
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aby bylo dosahováno co možná nejvyšší vzájemné spokojenosti a důvěry. Důraz je 

kladen na trvalý růst profesní zdatnosti zaměstnanců a vytváření příznivých podmínek 

pro vysokou úroveň jejich pracovního nasazení. Velmi významným faktorem je pro 

společnost zachování a rozvoj tradice českého sklářství, výroba svítidel tedy probíhá 

v dílnách předních českých sklářů. 

Podnik má v úmyslu upevňovat a rozšiřovat svou pozici zejména na stávajících trzích 

v Evropě a ve světě. Dále chce neustále inovovat, zdokonalovat a rozšiřovat řady 

vlastních produktů. V tomto ohledu má stále v úmyslu pokračovat ve spolupráci 

s mladými českými designéry, kteří nepřináší pouze nová tvarová řešení, ale také nové 

materiály, jako např. textilie, nerez nebo akrylátové sklo. Společnost také podporuje 

mladé talentované studenty uměleckých škol. 

2.3.1.2   Organizační struktura 

Organizační struktura podniku Lucis je již zachycena na obrázku výše. Protože se jedná 

o menší podnik, je využívána funkcionální organizační struktura. Složitější struktury by 

v současných podmínkách podniku neměly smysl. Organizační struktura je poměrně 

plochá s nízkým počtem stupňů řízení a jedná se zde spíše o decentralizovanou 

strukturu, kde velké množství pravomocí a odpovědnosti leží mimo vrcholové vedení. 

V čele společnosti stojí generální ředitel, který má pod sebou čtyři oddělení - obchodní 

oddělení, ekonomické, marketing a technické oddělení s logistikou. Každé oddělení má 

určené své vedoucí pracovníky. Jak je u tohoto typu organizační struktury běžné, 

dochází zde občas ke střetu příkazů odlišných vedoucích pracovníků, což je nevýhoda 

zvolené struktury. Tato organizační struktura je však v podniku zavedena již delší dobu 

a zatím stále plně vyhovuje jeho potřebám. 

2.3.1.3   Informační systémy 

Podnik využívá celou řadu informačních systémů. Komunikace se zákazníky probíhá 

nejčastěji prostřednictvím telefonních hovorů, ale využívají se také e-maily a společnost 

má vlastní internetové stránky. V rámci chodu celého podniku se využívá ERP 

(Enterprise Resource Planning - řízení podnikových zdrojů) systém Byznys od předního 

českého dodavatele podnikových informačních systémů - společnosti J.K.R. Tento ERP 
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systém je pro společnost zcela dostačující, není nutné využívat větších systémů. 

Z tohoto systému jsou zakoupeny potřebné moduly využívané v podniku, jako např. 

skladové hospodářství, mzdy a personalistika nebo fakturace. Každý zaměstnanec má 

po přihlášení do systému zpřístupněn odlišný modul podle potřeby k výkonu specifické 

pracovní pozice. 

Zálohování dat probíhá formou archivace na externích pevných discích. Velice hojně se 

v podniku využívá produkt MS Office - Excel, pro přehledné vytváření tabulek. 

Komunikace uvnitř podniku probíhá prostřednictvím e-mailů, telefonátů a osobních 

rozhovorů. Pro posílání e-mailů se využívá MS Outlook, který nabízí také hojně 

využívanou možnost vytváření osobních a sdílených kalendářů. Pro telefonní rozhovory 

uvnitř podniku je možné využívat program Skype. 

Oddělení vývoje a konstrukce při své činnosti pracuje se strojírenskými 3D CAD 

(Computer-Aided Design - počítačem podporované projektování) softwarovými nástroji 

SOLIDWORKS pro navrhování modelů a jejich grafické zobrazování. Pro návrh a tisk 

etiket s čárovými kódy se používá program Codesoft 10. Samozřejmostí je neformální 

informační tok mezi zaměstnanci a vedoucími, a to jak při běžné komunikaci, tak také 

například při poradách, jejichž četnost se odvíjí od aktuální situace, většinou však 

probíhají nejméně jednou týdně. 

2.3.1.4   Styl řízení 

V rámci stylu řízení podnik Lucis využívá spíše demokratický styl. Co se týká 

strategických rozhodnutí, zde samozřejmě rozhoduje vrcholné vedení společnosti, avšak 

v nižších úrovních řízení dochází často k delegaci pravomocí. Konečná odpovědnost 

zůstává vedoucím, ti však jsou přístupní diskuzi a výměně názorů. Společnost má zájem 

o kvalifikované zaměstnance a chce dále rozšiřovat jejich schopnosti a dovednosti, a 

proto jim dává možnost projevit se a dosahovat tak kariérního růstu. Tento způsob 

řízení již nejednou přinesl své ovoce ve formě nových myšlenek, a tak si za ním 

společnost stojí i přes zvýšené nároky na čas. 
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2.3.1.5   Spolupracovníci 

Jak již bylo uvedeno výše, podnik prosazuje demokratický styl řízení a má tak zájem o 

projevování se svých zaměstnanců. Hledá tak kvalifikované pracovníky, kteří mají chuť 

ke zdokonalování sebe sama. Protože společnost chce být úspěšná ve svém oboru, 

v podmínkách volné soutěže to znamená, že se musí opírat o kvalifikované a podniku 

oddané zaměstnance. Ve společnosti jsou dlouhodobě vytvářeny předpoklady pro 

zvyšování produktivity a efektivnosti práce a osobní spokojenosti všech zaměstnanců. 

Perspektivní rozvoj společnosti stojí na trvalém růstu profesní zdatnosti zaměstnanců a 

vytváření příznivých podmínek pro vysokou úroveň jejich pracovního nasazení. 

Zaměstnanci jsou často vysíláni na různá školení pro rozšíření svých schopností a 

znalostí. Přímo v budově společnosti probíhá jednou týdně jazyková výuka. U každého 

zaměstnance je posilováno vědomí jeho transparentního podílu osobní odpovědnosti na 

dosažení kvalitního výstupu pro konečného zákazníka. 

2.3.1.6   Sdílené hodnoty (kultura podniku) 

V tomto bodu se opět vracím k předchozí podkapitole věnované stylu řízení, kde bylo 

popsáno, že se ve společnosti využívá demokratického stylu řízení. Díky tomu mají 

zaměstnanci pocit, že mohou svou činností ovlivňovat chod podniku a nejsou pouhými 

loutkami. To přispívá k jejich aktivnímu přístupu a budování pozitivního klimatu na 

pracovišti. Vedoucí s nimi komunikuje a díky tomu nemusí případné problémy dusit 

v sobě, ale mají možnost si věci otevřeně vyříkat, což atmosféře vždy pomůže. 

Samozřejmostí jsou společné akce na stmelování kolektivu, jako například vánoční 

večírek. 

Podnik Lucis je s určitou rezervou možné označit za rodinnější společnost, zaměstnanci 

si mezi sebou vytváří silné vztahy, a to ne pouze pracovní. Jejich společné zájmy jsou 

dány také tím, že velké množství zaměstnanců pochází přímo z Velké Bíteše nebo jejího 

blízkého okolí. Důležitý faktor v budování kultury podniku představuje také fakt, že 

obměny zaměstnanců nejsou příliš časté, lidé bývají ve společnosti zaměstnáni 

dlouhodobě. 
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2.3.1.7   Schopnosti 

V čele společnosti stojí schopní a zkušení manažeři s mnoha lety zkušeností z oboru. 

Vedoucí pracovníci motivují své podřízené a delegují na ně některé své pravomoci. 

Zaměstnanci tak jsou motivováni, do společnosti přicházejí již kvalifikovaní, avšak 

neustále jsou vedeni k tomu, aby byli aktivní, a často jsou proškolováni, čímž stále 

zvyšují své dovednosti. 

Jazykové školení probíhá v anglickém jazyce, německém a francouzském a je také 

rozděleno podle úrovně znalostí. Probíhají také další odborná školení v daném oboru, 

jako například účetní nebo pro práci s programem SOLIDWORKS. Podnik také v rámci 

školení svých zaměstnanců využil dotací z Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost, kde probíhala celá řada kurzů a školení, od školení řidičů, až po obchodní 

a marketingové. Jak již bylo zmíněno, většina zaměstnanců je v podniku již dlouhou 

dobu a jsou tudíž ve své práci velice zkušení a schopní. 

Z důvodu možnosti rychlé adaptace na změnu, ať očekávanou, nebo neočekávanou, je 

kladen důraz na zastupitelnost pracovních pozic. Společnost má totiž vlastní špatné 

zkušenosti se situací, kdy nečekaně a dlouhodobě chyběl jeden z důležitých 

zaměstnanců, a nastal tak velký problém s plněním jeho pracovní náplně. Proto je 

v podniku jasně patrná snaha, aby každou pracovní pozici byli schopni vykonávat 

alespoň dva lidé. Ze stejných důvodů byla vypracována tzv. pravidla, která krok po 

kroku vedou zaměstnance k úspěšnému splnění konkrétního úkolu, čímž přispějí 

k minimalizaci chyb, zkrátí čas potřebný k osvojení si dané pracovní pozice a zároveň 

šetří čas pracovníka, který nového zaměstnance zaškoluje. 

2.3.2 Analýza oborového okolí 

K analýze oborového okolí využiji Porterův model pěti sil. Tento model se věnuje pěti 

oblastem, kterými jsou: konkurence, odběratelé, dodavatelé, substituty a nově vstupující 

podniky. 

2.3.2.1   Konkurence 

Podnik v rámci svého oboru čelí konkurenci jak v České republice, tak ve světě (mnozí 

zákazníci jsou ze zahraničí). Svou konkurenční výhodu staví na strategii diferenciace. 
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Světla poskytovaná společností Lucis totiž musí dosahovat nejvyšší kvality, při 

zachování originálního moderního nadčasového autorského designu. Diferenciace se 

projevuje také v širokém záběru poskytovaných produktů a jejich neustálém inovování a 

zdokonalování. Mezi významné výhody patří rovněž fakt, že se jedná o zavedený 

podnik s bohatou historií a tradicí. 

V rámci konkurence v České republice můžeme jmenovat například podnik Osmont, 

který stejně jako společnost Lucis nabízí ručně foukaná třívrstvá opálová skla. Také 

z toho důvodu, že produkce společnosti Lucis směřuje z velmi významné části směrem 

do zahraničí, hrozba od této konkurence není nijak významná a lze říci, že vztahy mezi 

oběma společnostmi jsou zcela férové. Ze zahraniční konkurence je možné jmenovat 

například obdobně zaměřený podnik Glashütte Limburg z Německa. 

Evropský (celosvětový) trh svítidel je však stále dostatečně rozsáhlý a perspektivní, 

nabízí velké množství příležitostí, a proto ani tato konkurence nepředstavuje vážnější 

hrozbu pro existenci společnosti. V rámci konkurenčního boje je totiž podnik úspěšný, 

drží si své stálé zákazníky a neustále získává nové. Toto tvrzení nejlépe dokládá fakt, že 

v roce 2014 měla společnost rekordní tržby a druhý nejvyšší zisk ve své historii. 

2.3.2.2   Odběratelé 

Společnost má vybudované dobré jméno, zákazníci jí důvěřují, a je tak možné 

stanovovat poměrně vysokou cenu, která má své opodstatnění v podobě poskytované 

kvality, a odběratelé jsou tak ochotní tyto stanovené ceny akceptovat. Odběratelé, kteří 

od podniku Lucis svítidla nakupují, z naprosté většiny nebývají jednotliví koneční 

zákazníci (fyzické osoby), objednávky přicházejí od různých podniků, ve větších 

množstvích. Odběrateli bývají např. stavební podniky, společnosti realizující osvětlení a 

interiéry, obchodní centra, restaurace, hotely, školy atd. 

Společnost svá svítidla dodává do mnoha zemí světa - zaměřena je především na 

Evropu, kde již dodává téměř do všech států, jako jsou např. Německo, Polsko, 

Švýcarsko, Maďarsko, Anglie, Nizozemí nebo Francie. Své výrobky již ale prodávala 

také do vzdálenějších krajů, jako jsou např. Rusko, oblast Středního východu nebo 

Nový Zéland. Standardní doba pro dodání svítidel od okamžiku přijetí objednávky je 3 - 

4 týdny, někteří významní pravidelní zákazníci samozřejmě mají prioritu a podle jejich 
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požadavků je tento termín v rámci možností upravován. Podnik se snaží vyjít vstříc 

všem svým odběratelům, a tak se nestává, že by si stěžovali na pozdní dodání. Také 

cena, respektive sleva, se odráží od vzájemného partnerství obou subjektů - pravidelný 

odběratel může mít nasmlouvané určité procento slevy z ceny svítidel. Velký vliv zde 

mívají také množstevní slevy, což se výrazně projevilo např. v roce 2015. V tomto roce 

totiž přišla objednávka z Ruska na dodání celkem 3000 svítidel do nového hotelu, to 

samo o sobě zní velice pozitivně, ovšem při vědomí všech komplikací, které takové 

množství způsobí výrobě, a celkové ceny po této množstevní slevě, výsledek není až tak 

úžasný, jak se na první pohled zdá. 

Pro jmenování alespoň některých významnějších odběratelů uvádím např. dceřinnou 

společnost podniku Lucis - Profilux nebo společnost EXX (Praha, Most), která se 

zabývá projekcí a realizací interiérů a osvětlení. Mezi zahraniční odběratele patří např. 

německý výrobce svítidel Selux nebo společnost Planlicht z Rakouska, taktéž vyrábějící 

svítidla. 

2.3.2.3   Dodavatelé 

S vybranými dodavateli je navázána dlouhodobá spolupráce, která je výhodná pro obě 

strany. Podnik se snaží mít stálé partnery, se kterými má dobrou zkušenost a vzájemné 

vztahy tak jsou založeny na důvěře. Při této dlouhodobé spolupráci tak má společnost 

možnost získat od dodavatelů výhodnější ceny. Na druhou stranu odebírané množství 

při realizovaných nákupech většinou není až tak velké, aby si společnost mohla u 

dodavatelů diktovat cenu, vyjednávací síla tak není příliš velká. 

Nákup materiálu většinou probíhá tím způsobem, že se u několika společností poptá 

daný produkt, zjistí se ceny odvíjející se od odlišného odebíraného množství a na 

základě toho dojde k výběru nejlepšího dodavatele. Při příjmu materiálu do podniku se 

poté kontroluje, zda tato cena odpovídá dohodnuté ceně. Společnost využívá také 

kooperačních dodavatelů  - nakupuje se práce od řemeslníků. U kovových dílů, které si 

podnik sám vyrábí, probíhají veškeré povrchové úpravy v těchto kooperacích (lakování, 

chromování, zinkování). Mezi významné dodavatele patří např. Sklárna Janštejn, která 

po ukončení činnosti dalších dodávajících českých skláren zůstala pro podnik Lucis 
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jediným českým dodavatelem skleněných stínidel. Protože v této situaci nemůže sklárna 

zvládat veškerou poptávku, je nutné odebírat skla také z Polska nebo Slovinska. 

Plastová stínidla dodává společnost Koplast z Jedovnice. Elektrokomponenty podnik 

odebírá např. od společností Osram, Philips nebo Tridonic, hutní materiál dodává 

společnost Ferona. Dodavatelem spojovacího materiálu je např. společnost Bufab, u 

kartonů jsou to společnosti Inapa, Raphia nebo Litobal. Objednaný materiál si podnik 

Lucis často vozí prostřednictvím vlastního řidiče, pokud je dodavatel z větší 

vzdálenosti, pak tento materiál buď posílá sám, nebo si zařizuje dopravu podnik Lucis.  

Určitý materiál je nutné objednávat od dodavatelů ze zahraničí, např. některé druhy 

kabelů nebo objímek. V takovém případě materiál posílají např. společnost E.M.C. 

Colosio z Itálie nebo Padberg & Kampschulte-Perle z Německa. Podnik Lucis také 

využívá konsignační sklad, v rámci kterého je navázána spolupráce s dodavatelem DNA 

Central Europe, který nabízí kompletní sortiment komponent do svítidel a většina je 

skladem, tedy rychle k dispozici. 

2.3.2.4   Substituty 

Pro předmět podnikání společnosti je velmi obtížné nalézt zcela odpovídající substitut. 

Jak již bylo zmíněno, produkty společnosti jsou velmi diferencované a je navíc možné 

je upravit dle přání zákazníka. Výrobu je totiž možné do značné míry označit za 

zakázkovou, zákazník si může nechat vyrobit svítidlo přímo na míru a upravovat ho dle 

vlastních požadavků. V tomto ohledu nachází své využití také chytrá webová aplikace, 

která zákazníkovi umožňuje vytvářet vlastní návrhy tvarů. Jako o substitutu tak lze 

hovořit např. o LED svítidlech a svítidlech žárovkových. Společnost však vyrábí obě 

varianty, pomalu začínají převládat LED svítidla a to i vlivem zákonů omezujících 

žárovky. Podnik Lucis tedy tento směr následuje. 

O substitutu se dá také hovořit v případě stínidel - můžou být skleněná, nebo plastová. 

Společnost však opět používá obě varianty a následuje aktuální směr rozšiřování stínidel 

plastových. Je tedy zřejmé, že podnik se snaží sledovat nejnovější trendy a neustále 

upravovat a inovovat svou produkci. Lze jen velmi obtížně předpokládat, že by 

v budoucnosti došlo k návratu k loučím a svíčkám, které by svítidla vytlačily, možná 
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pouze v případě globálních přírodních katastrof a válečných konfliktů, které však nelze 

reálně uvažovat. 

Nebezpečí substitutů zde tedy hrozí snad pouze v příchodu nových technologií, které by 

podnik nezachytil, nebo by byly příliš nákladné na to, aby je aplikoval, a nechal si tímto 

způsobem utéct konkurenci. Poté by již bylo velmi obtížné získávat zákazníky, kteří by 

patřili rychlejším konkurentům. Tato hrozba ale není příliš vysoká, a to z již zmíněného 

důvodu - podnik se neustále snaží sledovat aktuální trendy v oboru a podle nich 

upravuje svou produkci. 

2.3.2.5   Nově vstupující podniky 

Hrozba vstupu nových podniků do odvětví jistě existuje. Ovšem přináší to s sebou 

potřebu nemalých výdajů nutných k provozování dané činnosti, získání spolehlivých 

dodavatelů, kvalitních zaměstnanců a zejména potřebného know-how. Navíc, pro nově 

vzniklou společnost by zřejmě bylo těžké si získat zákazníky, kteří jednak povětšinou 

jsou zvyklí na svého dodavatele, a za druhé by se těžko obraceli na společnost bez 

historie a tradice. 

Pro nově vstupující podniky představuje velký problém také vytvoření samotného 

produktového portfolia, tedy co vše vyrábět, jakým způsobem, jaké služby poskytovat. 

Vše zmíněné dokládá vysokou náročnost vstupu nových podniků. Z těchto důvodů není 

vstup nových společností nemožný, ale také vzhledem k velikosti trhu se zdá být 

poměrně nevýznamný, nemělo by se jednat o nic, co by ohrožovalo existenci podniku. 

2.3.3 Analýza obecného okolí 

Třetí provedenou analýzou je analýza obecného okolí, ke které jsem použil analýzu 

SLEPTE, která se zabývá faktory sociálními, legislativními, ekonomickými, 

politickými, technologickými a ekologickými. 

2.3.3.1   Sociální faktory 

Protože společnost realizuje své zakázky v rámci celé republiky, zaměřím se na 

demografické ukazatele pro celou zemi. Velmi významným trhem pro podnik je 

Evropa, a proto se zde věnuji také údajům pro Evropskou unii. 
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Počet obyvatel České republiky je aktuálně (k 30. červnu 2015) 10 541 466. Tento 

počet během posledních let narůstá, a to zejména z důvodu přílivu cizinců. Průměrný 

věk obyvatel v roce 2014 je 41,7 roku a dlouhodobě roste, takže česká populace stárne 

(před 20 lety, v roce 1994, byl průměrný věk 37 let). Nominální mzda se v roce 2014 

pohybovala okolo 25 607 Kč a samozřejmě dlouhodobě roste. Obecná míra 

nezaměstnanosti se v roce 2014 drží okolo 6,1 % a v posledním období má klesající 

trend - je to nejnižší hodnota od roku 2008, kdy činila 4,4 % (ČSÚ, 2015). 

Co se týká Evropské unie, celkový počet obyvatel všech 28 států se v roce 2015 

pohybuje okolo 508,2 milionů. Tento počet stále narůstá a to jak z důvodu přirozeného 

růstu, tak čisté migrace. Stejně jako u samotné České republiky dochází ke stárnutí 

obyvatel Evropské unie v důsledku růstu střední délky života a poklesu porodnosti. 

Míra nezaměstnanosti se v rámci Evropské unie v současnosti pohybuje okolo 9,3 % a 

během období posledního roku stále klesala (EUROPA, 2015). 

2.3.3.2   Legislativní faktory 

Jelikož podnik Lucis je právní formou společnost s ručením omezeným, musí se při 

svém podnikání řídit Zákonem o obchodních korporacích, tedy zákonem č. 90/2012 Sb., 

kde společnosti s ručením omezeným je věnována část první, hlava IV. Dalším 

významným zákonem je v občanském zákoníku Zákon č. 89/2012 Sb. Oba tyto zákony 

nahrazují starší Zákon č. 513/1991 Sb., s účinností od 1. 1. 2014 (BUSINESS CENTER, 

© 1998 - 2015). 

Dalším zákoníkem, kterým se podnik musí řídit, je zákoník práce. Zde se jedná o Zákon 

č. 262/2006 Sb., upravující pracovněprávní vztahy. Společnost musí také respektovat 

zákony o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které se nachází v tomto zákoně v části 

V (BUSINESS CENTER, © 1998 - 2015). 

Výrobní podnik, kterým společnost Lucis je, se dále musí řídit Zákonem o technických 

požadavcích na výrobky, tedy Zákonem č. 22/1997 Sb. V tomto zákoně jsou také 

definovány české technické normy (označovány ČSN), v rámci jejichž certifikace 

podnik využívá Elektrotechnický zkušební úřad (BUSINESS CENTER, © 1998 - 

2015). 



40 
 

Tento úřad uděluje také další podnikem užívanou značku ENEC, což je celoevropská 

značka shody výrobku s evropskými normami EN pro elektrickou bezpečnost. Obdoba 

této značky, jakožto česká značka shody, je licence ESČ. Další podnikem využívané 

licence jsou EMC (Zkoušky elektromagnetické kompatibility) a CE (Prohlášení o 

shodě) (EZÚ, 2015). 

2.3.3.3   Ekonomické faktory 

Protože podnik Lucis exportuje své výrobky v poměrně velké míře do zahraničí, je pro 

něj velmi významný aktuální vývoj kurzu eura, který je vzhledem ke koruně zachycen 

v následujícím grafu. 

 

Graf 1: Vývoj kurzu Kč/Eur (KURZY, © 2000 - 2015, vlastní zpracování) 

 

Jak je z grafu patrné, za sledované období jednoho roku (od 1. 12. 2014 do 1. 12. 2015) 

dochází k menším výkyvům kurzu v rámci jedné koruny za euro. Celkový trend se zdá 

být klesající, tedy koruna posiluje, což pro podnik Lucis, jakožto vývozce, není 

výhodné. Průměrný kurz za toto období byl 27,331 Kč, minimální hodnoty bylo 

dosaženo 2. 9. 2015 (27,02 Kč) a nejvyšší hodnoty 13. 1. 2015 (28,41 Kč) (KURZY,    
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Co se týká vývoje inflace, v roce 2014 byla průměrná roční míra inflace 0,4 %. Jedná se 

o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. 

Vyjadřuje tedy procentní změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců 

oproti průměru předcházejících 12 měsíců. Již zmiňovaná hodnota 0,4 % za rok 2014 je 

nejnižší hodnotou od roku 2003, kdy inflace dosáhla na úroveň pouze 0,1 %. Za 

posledních 6 let se inflace drží vždy pod úrovní 2 %, pouze s výjimkou roku 2012, kdy 

dosáhla hodnoty 3,3 % (ČSÚ, 2015). 

Z dalších nejaktuálnějších ekonomických údajů bych zmínil hrubý domácí produkt, 

který se ve třetím čtvrtletí roku 2015 drží na hodnotě 4,5 % meziročního růstu, 

průmyslová produkce je podle údajů ze září roku 2015 na 0,6 % meziročního růstu a 

stavební produkce (taktéž údaj ze září roku 2015) dosahuje meziročního růstu 2,4 % 

(ČSÚ, 2015). 

2.3.3.4   Politické faktory 

Pro hodnocení politické situace využiji výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění, 

který analyzoval spokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života. Tento 

výzkum proběhl v září roku 2015 a výsledky z vybraných oblastí jsou následující. 

Vzhledem k současnému obrovskému problému s migrační krizí není nijak 

překvapující, že oproti předchozím obdobím roste nespokojenost občanů se současným 

stavem v oblasti přistěhovalectví. Spokojeno je zde 9 % dotázaných, 22 % uvedlo 

možnost „tak napůl“ a 66 % je nespokojeno. Zbytek odpovědí zněl „nevím“. Oproti 

minulému průzkumu z roku 2014 se počet nespokojených zvýšil ze 46 % na uvedených 

66 % (CVVM, 2015). 

Obrovská nespokojenost občanů dlouhodobě panuje v oblasti korupce. Podle výzkumu 

je spokojených 4 %, 15 % „tak napůl“ a 77 % dotázaných je nespokojeno. Zdá se však, 

že se v tomto směru věci zlepšují, protože při výzkumu z roku 2012 bylo procento 

nespokojených na čísle 92. Co se však zdá, že se v posledním období výrazně zlepšuje, 

je spokojenost se současným stavem politické situace v České republice. 23 % 

dotázaných zde uvádí, že jsou spokojeni, 42 % „tak napůl“ a pouze 32 % je 

nespokojeno. Ovšem ještě v roce 2013 bylo nespokojených až 74 % dotazovaných 

(CVVM, 2015). 
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Ačkoliv do tohoto výzkumu se ještě nemohly promítnout teroristické útoky v Paříži, 

které většinu obyvatelstva výrazně vystrašily, spokojenost s bezpečnostní situací České 

republiky velmi znatelně klesá. Spokojeno je 21 % dotázaných, zatímco v roce 2014 to 

bylo 43 %, a nespokojeno je nyní 37 %, oproti pouhým 13 % z roku 2014. Poměrně 

překvapivě, avšak optimisticky, proto na závěr zní, že s celkovou náladou ve 

společnosti je nyní spokojeno 21 % dotázaných, oproti pouhým 8 % z roku 2013. 

Nespokojených je nyní pouze 36 %, což je velký posun proti roku 2013, kdy to bylo 63 

% (CVVM, 2015). 

2.3.3.5   Technologické faktory 

Podnik Lucis za účelem zachování konkurenceschopnosti neustále sleduje 

nejmodernější trendy v oboru a snaží se s nimi držet krok. Rozhodně se nejedná o 

podnik, který by si mohl dovolit vlastní oddělení vědy a výzkumu, nicméně v rámci 

vývoje v oddělení konstrukce se aplikují nové pracovní postupy, metody, materiály a 

technologie. V průběhu těchto činností se využívá již zmiňovaných softwarových 

nástrojů SOLIDWORKS. Co se týká nákupů nové techniky, jako nářadí a strojů, 

neprobíhají žádná výběrová řízení, jednoduše se od osvědčeného dodavatele nakoupí, 

co je aktuálně třeba. 

V současné době jsou módním trendem zejména LED svítidla, která již během svého 

vývoje prošla několika generacemi. Podnik tedy tento trend následuje a nabízí celou 

řadu těchto svítidel. Podle aktuálních trendů neustále upravuje, inovuje a rozšiřuje svou 

produkci. Za účelem sledování aktuálních trendů a také konkurence se společnost 

účastní různých výstav a veletrhů, jako např. Light & Building nebo Světlo 

v architektuře. Nezbytností jsou také specifická školení, kterých se účastní kompetentní 

pracovníci. 

2.3.3.6   Ekologické faktory 

Největší problém v rámci ekologie představují v oboru zřejmě žárovky a zářivky a 

jejich likvidace. Při používání těchto světelných zdrojů musí společnosti platit 

recyklační poplatky, po konci jejich životnosti se odváží na sběrná místa. Klasické 

vláknové žárovky jsou na ústupu, dochází k jejich omezování také ze strany Evropské 

unie. U těchto žárovek prakticky k recyklaci nedochází. V současné době propagované 
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úsporné žárovky a zářivky představují obrovskou ekologickou zátež z důvodu obsahu 

rtuti. Třetím a stále oblíbenějším typem světelných zdrojů jsou LED žárovky. Tyto 

žárovky jsou většinou recyklovatelné a lze je označit za ekologické - při jejich výrobě 

dochází k produkci minimálního množství odpadu, neobsahují žádné nebezpečné látky, 

z důvodu velmi drobných rozměrů jsou minimalizovány také obaly a zároveň mají tyto 

zdroje vysokou energetickou účinnost. Společnost Lucis tento směr následuje a vyrábí 

stále více LED svítidel. 

Podniky musí samozřejmě také třídit odpad, dohlížet uvnitř společnosti na správný 

způsob likvidace. Při uvádění obalů na trh je nutné se řídit Zákonem o obalech č. 

477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákonu č. 94/2004 Sb. Se splněním těchto 

povinností může podniku pomoci společnost EKO-KOM, která za poplatek daný 

množstvím obalů zajišťuje třídění a recyklaci těchto obalů. Tento systém je v České 

republice znám pod totožným názvem EKO-KOM a využívá jej také podnik Lucis. 

Obdobou tohoto systému pro obaly je další systém, tentokrát se jedná o sběr a recyklaci 

použitých osvětlovacích zařízení, označovaný jako EKOLAMP. Umožňuje podniku 

správné naplnění povinností vyplývajících ze Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Také 

tohoto systému se podnik Lucis účastní. 

2.3.4 Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

V poslední analýze, tedy SWOT, jsou z výše provedených analýz shrnuty silné a slabé 

stránky společnosti a její příležitosti a hrozby. 

2.3.4.1   Silné stránky 

 Vysoká kvalita produkovaných výrobků 

 Zavedená společnost s tradicí 

 Výjimečnost v designu a ucelené produkci 

 Flexibilita, krátký termín dodávek 

 



44 
 

2.3.4.2   Slabé stránky 

 Vysoká cena 

 Roztříštěná výroba na dvou místech 

 Menší velikost podniku 

 Složitá výroba z důvodu časté zakázkovosti 

2.3.4.3   Příležitosti 

 Noví zákazníci na stávajících trzích 

 Levnější a kvalitnější dodavatelé 

 Účast na veletrzích 

 Nová designová produkce 

 Zkvalitnění zahraničních trhů 

2.3.4.4   Hrozby 

 Vývoj měnového kurzu 

 Hospodářská krize 

 Nestabilní politická situace 

 Konkurence 

 Reakce na nástup nových technologií 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Na základě poznání analyzované společnosti a na ní provedených analýz jsem usoudil, 

že pro podnik by bylo velice vhodné a přínosné sjednotit svou výrobu a vůbec činnost 

v rámci jednoho místa, namísto dosavadních dvou (Velká Bíteš a Jinošov). Nyní se tedy 

budu věnovat ekonomické stabilitě podniku, kterou zhodnotím prostřednictvím 

vybraných ukazatelů, a následně popíši současný stav řešeného problému. 

3.1 Vybrané ukazatele podniku 

V této kapitole na grafech popisuji aktuální situaci podniku v rámci vybraných 

hospodářských ukazatelů, jako jsou tržby za prodané výrobky, zisk atd., a jejich vývoj 

v posledních letech. 

3.1.1 Tržby za prodané výrobky 

Na níže uvedeném grafu zachycuji vývoj tržeb podniku za prodané výrobky od roku 

2003 do roku 2014. 

 

Graf 2: Tržby za prodané výrobky (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015, vlastní zpracování) 

 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Tržby (v tis. Kč) 

Čas (rok) 

Tržby za prodané výrobky 



46 
 

Při pohledu na tento vývoj tržeb lze říci, že celkový trend je rostoucí. Vysokých hodnot 

podnik dosahoval v letech 2006 - 2008, kdy se tržby dostaly až nad hodnotu 60 mil. Kč, 

ovšem poté následovala hospodářská krize, která měla za důsledek pokles těchto 

hodnot. V posledních čtyřech letech však hodnoty neustále stoupají a dokonce bylo 

v posledním roce (2014) dosaženo rekordní výše tržeb za prodané výrobky, a to 

63 459 000 Kč. Společnost tak můžeme při prodeji vlastních výrobků, respektive 

získávání zákazníků a zakázek, označit za úspěšnou s pozitivním výhledem do 

budoucnosti (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015). 

3.1.2 Zisk 

Na níže uvedeném grafu je zachycen vývoj zisku podniku v letech 2003 až 2014. 

 

Graf 3: Zisk podniku (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015, vlastní zpracování) 
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3 482 000 Kč, což představuje druhou nejvyšší hodnotu po roce 2004. Z tohoto pohledu 

můžeme společnost označit za zdravou a prosperující (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A 

SBÍRKA LISTIN, 2015). 

3.1.3 Aktiva, pasiva 

Na následujícím grafu jsou zachyceny hodnoty aktiv pro roky 2003 až 2014, a protože 

tyto hodnoty jsou totožné, představuje zároveň graf pasiv. 

 

Graf 4: Aktiva (pasiva) podniku (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015, vlastní zpracování) 
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LISTIN, 2015). 
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Graf 5: Dlouhodobý majetek podniku (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015, vlastní zpracování) 

 

Jak je možné z tohoto grafu vyčíst, od roku 2003, kdy se dlouhodobý majetek podniku 

pohyboval okolo hodnoty dvou milionů korun, se hodnota dlouhodobého majetku 
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REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015). 
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Graf 6: Oběžná aktiva podniku (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015, vlastní zpracování) 
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Graf 7: Poměr dlouhodobého majetku a oběžných aktiv podniku (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 
2015, vlastní zpracování) 

 

Tento graf poměru dlouhodobého majetku a oběžných aktiv jasně ukazuje, že kolem 

roku 2003 velmi výrazně převažovala oběžná aktiva, jejichž poměr dosahoval hodnoty 

89,1 %. Postupem času rostl podíl dlouhodobého majetku až do roku 2009 na hodnotu 

47,4 %. Od tohoto roku naopak roste podíl oběžných aktiv z již zmiňovaných důvodů 

(opotřebení majetku podniku a růst zásob). V roce 2014 dosahoval poměr oběžných 

aktiv 66,6 %, dlouhodobý majetek tedy tvořil třetinu aktiv podniku (VEŘEJNÝ 

REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015). 

3.1.5 Vlastní kapitál, cizí zdroje 

V této části práce se věnuji vlastnímu kapitálu podniku a jeho cizím zdrojům. Vývoj 

těchto pasiv za roky 2003 až 2014 je znovu zachycen na níže uvedených grafech. Pro 

porovnání poměrů vlastního kapitálu a cizích zdrojů zde uvádím také tento třetí graf. 
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Graf 8: Vlastní kapitál podniku (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015, vlastní zpracování) 

 

Jak je z tohoto grafu patrné, vlastní kapitál podniku má jednoznačně rostoucí trend, což 

odpovídá postupnému růstu podniku. V roce 2003 se vlastní kapitál pohyboval na 

hodnotě 8 836 000 Kč, zatímco v roce 2014 je již na hodnotě 30 638 000 Kč a dá se 

očekávat jeho další růst. V podniku totiž nedochází k vyplácení podílů na zisku, ten je 

vložen opět do podniku za účelem jeho dalšího rozvoje a to vede k růstu vlastního 

kapitálu (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015). 
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Graf 9: Cizí zdroje podniku (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015, vlastní zpracování) 

 

Z grafu je možné vidět, že v hodnotách cizích zdrojů podniku není možné najít žádný 

trend. Průměrná hodnota se však stále pohybuje okolo 10 milionů Kč. V roce 2003 

představovaly cizí zdroje 7 630 000 Kč, v roce 2014 to bylo 9 218 000 Kč. Nejnižší 

hodnoty dosáhl podnik v roce 2005, což bylo 6 325 000 Kč, naopak nejvyšší v roce 

2007, kdy se cizí zdroje dostaly až na hodnotu 14 562 000 Kč. Za poslední období (od 

roku 2010) je patrný pokles cizích zdrojů v podniku z důvodu snižování rizikovosti 

v případě možných negativních vlivů (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 

2015). 
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Graf 10: Poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů podniku (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015, 
vlastní zpracování) 

 

Z tohoto grafu lze vidět, že vlastní kapitál v podniku vždy převažoval nad cizími zdroji. 

Pouze v letech 2003 a 2007 se jejich poměry blížily k 50 % (v roce 2003 tvořil vlastní 

kapitál 53,7 % a cizí zdroje 46,3 %). V ostatních letech má vlastní kapitál vždy převahu 

a v několika posledních letech stále výraznější, a to z již zmiňovaných důvodů 

(navracení zisku do podniku a snižování cizích zdrojů kvůli obavám z rizika). V roce 

2014 byl vlastní kapitál na hodnotě 76,9 % oproti 23,1 % cizích zdrojů. Jelikož náklady 

na cizí zdroje jsou levnější, než na vlastní kapitál, podnik může do budoucna uvažovat o 

rozumném navýšení podílu cizích zdrojů (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 

2015). 

3.1.6 Ukazatele rentability 

Na následujících třech grafech jsou zachyceny hodnoty ukazatelů rentability celkových 

aktiv, vlastního kapitálu a tržeb pro roky 2003 až 2014. 
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Graf 11: Rentabilita celkových aktiv podniku (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015, vlastní 

zpracování) 

 

Na základě tohoto grafu můžeme vidět, že rentabilita celkových aktiv podniku dosáhla 

záporných čísel (-1,6 %) pouze v roce 2012, kdy měl podnik záporný zisk, jak již bylo 

zmíněno výše. Nejvyšší rentability podnik dosahoval v roce 2003 a zejména 2004, kdy 

rentabilita dosahovala až k hodnotě 20,9 %. Průměrná hodnota se během let pohybuje 

okolo hranice 5 %. V roce 2014 podnik dosáhl díky vyššímu zisku rentability celkových 

aktiv ve výši 8,6 % (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015). 
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Graf 12: Rentabilita vlastního kapitálu podniku (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015, vlastní 

zpracování) 

 

Podobný vývoj jako u rentability celkových aktiv můžeme vidět také na grafu 

rentability vlastního kapitálu. Nejvyšší hodnoty podnik dosáhl v roce 2004, kdy se tato 

rentabilita vyšplhala až na 33 %. Nejnižší hodnoty, tedy -1 %, bylo dosaženo taktéž 

v roce 2012. Průměrně se tato hodnota pohybuje okolo 8 %. V roce 2014 byla 

rentabilita vlastního kapitálu na hodnotě 11,4 % (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA 

LISTIN, 2015). 
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Graf 13: Rentabilita tržeb podniku (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015, vlastní zpracování) 

 

Také u této rentability tržeb je obdobný vývoj jako u předchozích rentabilit. Nejvyšší 

hodnoty tedy bylo dosaženo opět v roce 2004, kdy se vyšplhala až na 9,1 %. Nejnižší 

hodnota v roce 2012 byla -1 %. Průměrná hodnota rentability tržeb se za sledované 

období pohybuje okolo hranice 4 %. V roce 2014 bylo dosaženo opět o něco vyšší 

hodnoty, a to 5,5 % (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015). 

3.1.7 Zásoby 

V této části práce se věnuji zásobám podniku a jejich době obratu pro roky 2003 až 

2014. Jejich vývoj je zachycen na níže uvedených grafech. 
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Graf 14: Zásoby podniku (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015, vlastní zpracování) 

 

Při pohledu na tento vývoj zásob lze říci, že má jednoznačně rostoucí trend. Nejnižší 

hodnoty zásoby dosahovaly v roce 2003, což bylo 4 545 000 Kč. Od této doby zásoby 

postupně rostly, až se v roce 2014 dostaly na téměř trojnásobek původní hodnoty, tedy 

12 149 000 Kč. Podnik je nucen ke zvyšování stavu zásob z důvodu vlastního růstu 

podniku, dále rozšiřování výrobního sortimentu nebo kvůli pružnější a rychlejší reakci 

na neočekávané události (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015). 
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Graf 15: Doba obratu zásob podniku (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015, vlastní zpracování) 

 

Jak můžeme z tohoto grafu vidět, doba obratu zásob má se vzrůstajícími zásobami 

rostoucí charakter. V roce 2005 byla doba obratu pouze 33,8 dní, poté však následoval 

nárůst až na nejvyšší hodnotu, které podnik dosáhl v roce 2014, což bylo 69,8 dní. Doba 

obratu zásob se tak více než zdvojnásobila, a to z již výše zmiňované nutnosti držení 

vyšších zásob (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015). 

3.1.8 Pohledávky a závazky 

Na následujících grafech jsou zachyceny pohledávky a závazky podniku a jejich doby 

obratu v letech 2003 až 2014. 
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Graf 16: Pohledávky podniku (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015, vlastní zpracování) 

 

Při pohledu na tento graf pohledávek podniku je patrné, že v něm není možné nalézt 

žádný trend. Průměrně se pohledávky pohybují okolo hranice 9 000 000 Kč. Nejnižší 

hodnoty dosahovaly v roce 2004, kdy to bylo pouze 6 607 000 Kč. Naopak nejvyšší 

hodnoty dosáhly roku 2011, a to 12 476 000 Kč. V roce 2014 představovala hodnota 

pohledávek podniku 10 821 000 Kč (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 

2015). 
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Graf 17: Doba obratu pohledávek podniku (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015, vlastní 
zpracování) 

 

Tento graf doby obratu (splatnosti) pohledávek podniku má obdobný vývoj jako graf 

celkových pohledávek, nelze zde tedy nalézt žádný trend. Průměrný počet dní obratu 

pohledávek se pohybuje okolo 60 dní. Nejkratší doby obratu bylo dosaženo v roce 2004, 

kdy to bylo 50,4 dní. Naopak nejdelší byla doba obratu v roce 2011, což bylo 83,1 dní. 

V roce 2014 se tato hodnota držela blízko průměrné hodnoty, když doba obratu 

pohledávek byla 62,2 dní (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015). 
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Graf 18: Závazky podniku (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015, vlastní zpracování) 

 

Z grafu závazků můžeme vidět, že se je podniku podařilo v roce 2008 snížit až na 

5 374 000 Kč, oproti předchozím 8 655 000 Kč v roce 2006. Od roku 2008 je však 

patrný nárůst závazků. V roce 2014 tak dosahovaly hodnoty 7 553 000 Kč. 

V posledních letech se jejich hodnota ustálila kolem 7 000 000 Kč. Pohledávky podniku 

tak převyšují jeho závazky, v roce 2014 dosahují závazky tří čtvrtin pohledávek 

(VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015). 
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Graf 19: Doba obratu závazků podniku (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015, vlastní 
zpracování) 

 

Na tomto grafu vývoje doby obratu (úhrady) závazků je možné vidět, že se zde 

nenachází žádný trend. Průměrná doba obratu závazků se pohybuje okolo 45 dní. 

Nejdelší dobu obratu měl podnik v roce 2003, kdy byl na hodnotě 59,6 dní. Naopak 

nejkratší v roce 2008, což bylo 31,1 dní. V roce 2014 je doba obratu závazků podniku 

na hodnotě 43,4 dní, je tedy téměř o 20 dní kratší, než doba obratu pohledávek (62,2 

dní) (VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN, 2015). 

 

3.2 Současný stav problému 

Problémem podniku jsou dvě místně poměrně výrazně vzdálené budovy, ve kterých 

probíhá výroba, respektive montáž a expedice výrobků. Podnik dále využívá externích 

skladů. Mezi všemi těmito místy je nutné převážet materiál, respektive výrobky, za tyto 

zbytečné jízdy je však možné ušetřit peníze, ale také čas pracovníků (řidičů, kteří také 

pracují na dílně). Zvolený způsob uspořádání s sebou přináší nemalé komplikace 

v rámci materiálového a informačního toku, které by podnik chtěl odstranit. 
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Komplikovaný materiálový tok, který navrhovaným řešením chci zjednodušit, vypadá 

následujícím způsobem. Řidič každé ráno vyjíždí z Velké Bíteše, doveze do Jinošova 

zabalená svítidla k expedici a míří dále do Náměště nad Oslavou do lakovny. Poté se 

přes Jinošov vrací zpět do Velké Bíteše a může jet do externích skladů, odkud jede 

znovu do Jinošova a zpět do Velké Bíteše. 

3.2.1 Průchod zakázky podnikem 

Prvním krokem průchodu zakázky podnikem je přijetí objednávky od zákazníka. 

Objednávka může být přijata různými způsoby - může přijít na obchodní oddělení 

podniku v Brně (většinou od nových zákazníků), nebo přímo do Velké Bíteše (většina 

pravidelných zákazníků), a to zejména prostřednictvím e-mailu. Veškeré zadávání 

objednávek do informačního systému Byznys však probíhá pouze ve Velké Bíteši, což 

provádí pracovnice odbytu. Ta také odešle zákazníkovi potvrzení objednávky s cenou a 

časem dodání. Obecně je dodání v rámci 3 až 4 týdnů. 

Poté dojde k vyhodnocení materiálového zajištění, pracnosti a předpokládaného termínu 

výroby vedoucím výroby dle aktuální situace v podniku. Všechny objednávky jsou 

sledovány také v papírové podobě v rámci sestavy Nedodané objednávky, z níž většina 

pracovníků vychází. Proto si tuto sestavu z důvodu aktuálnosti tisknou každý den. Tato 

sestava slouží také k definování výrobních příkazů. Z tohoto dokumentu se také vychází 

při plánování výroby, ovšem je zde třeba zdůraznit zakázkovost výroby, která plánování 

velmi často komplikuje. 

Vedoucí výroby je zodpovědný za kompletní výrobu včetně kooperací. Kooperace 

spadají do působnosti pracovníka technické přípravy výroby. Ten spolu s oddělením 

nákupu nese odpovědnost za logistiku, časy a kvalitu. Skladník na základě sestavy 

Nedodané objednávky vychystává materiál. Tento materiál je odepsán ze skladových 

karet, ale v počítači zůstává na skladě až do momentu, kdy je světlo vyrobeno. Skladové 

karty představují dvojité sledování kvůli kontrole počítačového vedení zásob, pro 

kontrolu se v podniku osvědčily. Na požadovaný materiál jsou vystaveny objednávky 

oddělením nákupu. 

Nástroje a pracovní prostředky potřebné k výrobě si pracovníci berou sami dle aktuální 

potřeby. Seřizovač v rámci mezioperačních kontrol připraví potřebný nástroj a vyrobí 
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několik zkušebních výrobků, poté následuje výroba. Zvláště v rámci kooperací je nutná 

důsledná kontrola komponentů, aby neshody byly ihned řešeny. Pracovnice řízení 

jakosti a výstupní kontroly provádí 100 % kontrolu finálních výrobků a v případě 

bezvadného výrobku dávají na štítek razítko, čímž je možná pozdější dohledatelnost. 

Vadný výrobek je odložen mezi neshodné výrobky a odtud je později vyzvednut 

k opravě. I tyto reklamace jsou opět zaznamenány v sestavě Nedodané objednávky, 

čímž je zajištěno, že jejich případný nárůst by byl snadno identifikován. 

Hotový výrobek putuje z kontroly na kompletaci (nasazení skla), poté na balení a odtud 

do skladu. Všechny hotové výrobky se každý den převáží z tohoto skladu ve Velké 

Bíteši do skladu expedice v Jinošově. Dále jsou hotové výrobky buď dopraveny k 

zákazníkovi, nebo si pro ně přijede do Jinošova, záleží na dohodnutých podmínkách 

konkrétní zakázky. 

3.2.2 Velká Bíteš 

V objektu ve Velké Bíteši se nachází většina zaměstnanců podniku. Sídlí zde část 

vedení podniku a prakticky všechna oddělení, kromě expedice, která se nachází 

v Jinošově, a oddělení obchodu a marketingu, případně showroomu, které se nachází 

v Brně. Tento objekt ve Velké Bíteši tedy můžeme označit za centrálu podniku, odkud 

je řízena většina procesů, kam se převážně dováží nakupovaný materiál a kde jsou 

připravena auta k přepravě. Sídlí zde vedoucí pracovníci řídící výrobu, logistiku, 

expedici, kooperace, nákup a veškerou koordinaci všech objednávek. 

 

Obr. 4: Objekt ve Velké Bíteši (LUCIS, ©2014) 
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Kromě řídících funkcí se zde nachází také část výroby podniku. Určitý sortiment je 

vyráběn zde, jiná svítidla se vyrábí v Jinošově. Kromě montáže je v tomto areálu také 

strojní dílna, která umožňuje širší rozsah prací na výrobcích. Prostor je zde uzpůsoben 

také určitým skladovacím plochám, ale jedná se spíše o menší rozsah. Sortiment 

výrobků, které se zde vyrábí, je také přímo zde zkoušen a balen, pokud ovšem není 

třeba dodat sklo, které je skladováno v Jinošově, případně v externích skladech. 

V takovém případě je svítidlo dobaleno až po převozu do Jinošova a montáži stínidla. 

Veškerá svítidla, která se ve Velké Bíteši vyrobí, se druhý den převáží do Jinošova, 

odkud probíhá expedice. Tato cesta se uskutečňuje každý den. Podobným způsobem je 

třeba přepravovat také určitý materiál (např. kovové misky), který se převáží z tohoto 

místa např. do lakovny. 

Poměrně značný problém pro podnik je však fakt, že tento objekt podniku nepatří, 

dlouhé roky si ho pouze pronajímá. Tento areál s sebou nese také další nedostatky, když 

např. ne všude je zcela ideální zastřešení a při dešti nejednou došlo k zreznutí plechů. 

Také příjezdová cesta k rampě vede poměrně strmým kopcem, což v zimě bývá pro 

naplněnou dodávku výraznou komplikací. Neméně podstatná je otázka obtížné 

komunikace a koordinace dvou objektů - jedná se zde nejen o materiálový, ale také 

informační tok. 

3.2.3 Jinošov 

Na rozdíl od areálu ve Velké Bíteši je budova, stejně jako pozemek kolem ní, ve 

vlastnictví podniku. Pozemek původně patřil jinému majiteli, ovšem LUCIS ho v roce 

2013 za částku 320 000 Kč odkoupil kvůli možnosti budoucí přístavby další budovy a 

sjednocení podniku v rámci tohoto areálu. Na všechny projektové přípravy, 

dokumentace, atd. pro zmíněný projekt sjednocení podniku, již LUCIS investoval 

včetně koupě pozemku 976 000 Kč. Tento projekt byl v podniku velice aktuální v roce 

2014, v současné době stojí, nic nového se neděje a vrcholové vedení podniku stále 

přemýšlí, zda se jedná o správnou cestu. 

V objektu podniku v Jinošově za standardních podmínek pracuje sedm zaměstnanců. 

Také zde se nachází výroba, respektive montáž, není zde však žádná strojní dílna. 

Vyráběný sortiment svítidel je odlišný oproti výrobě ve Velké Bíteši. Vyrobená světla 
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jsou prozkoušena, zabalena a uložena do skladu expedice, který se zde také nachází. 

Přepravci si tedy připravené palety se svítidly vyzvedávají v Jinošově. Každodenní 

návoz zabalených svítidel z Velké Bíteše musí dva skladníci umístit na palety podle 

objednávek (zákazníků), zabalit je do fólie, označit příslušnými štítky a uložit ve skladu 

expedice. Pro přehled o vykonané práci v Jinošově přiváží sestavu Nedodané 

objednávky po své pracovní době skladník do Velké Bíteše s vyznačením objednávek, 

které byly daný den skutečně zabaleny a uloženy na expedici a mohou tedy být 

počítačově vydány ze skladu materiálu a přijaty na sklad expedice. 

 

Obr. 5: Budova podniku v Jinošově (LUCIS, ©2014) 

 

V budově v Jinošově jsou samozřejmě také skladovací prostory. Jeden menší sklad 

slouží zejména k rychlému zásobování montáže potřebnými komponenty. Kromě tohoto 

skladu a skladu expedice se zde nachází také velký sklad materiálu. Zde se skladují 

zejména skleněná stínidla, papírové kartony k balení svítidel, atd. Kapacita tohoto 

skladu přestává být s růstem podniku dostačující, často dochází k ukládání materiálu na 

místa, kde komplikuje průchodnost, respektive celý proces skladování. Toto přetížení je 

dobře patrné na následujícím obrázku. 
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Obr. 6: Ukázka ze skladu v Jinošově (Zdroj: vlastní) 

 

3.2.4 Externí sklady 

Jak již bylo zmíněno, podnik využívá také sklady externí. Jedná se o dva sklady - sklad 

označovaný jako “Častulík“ se nachází přímo ve Velké Bíteši (jeden kilometr od 

podniku). Využitelná plocha tohoto skladu je 207 m
2
 a řidič sem zajíždí třikrát během 

týdne. Druhým skladem je sklad označovaný jako “Osočkan“, který je ve Vlkově a 

vzdálený 6,2 km od podniku ve Velké Bíteši. Tento sklad je větší, má 436 m
2
 a zajíždí 

se sem také třikrát během týdne. Tyto sklady nebyly zdaleka vždy plně využity. Hlavní 

uplatnění externích skladů je při skladování stínidel a papírových kartonů, ale mohou 

být využívány také pro zboží určené k expedici v případě rozsáhlých objednávek, kdy je 

třeba palety uskladnit, než budou odeslány zákazníkovi (k odesílání dochází, až je 

vyrobeno větší množství, které je třeba zatím někde uskladnit). 
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Obr. 7: Externí sklad ve Vlkově (Zdroj: vlastní) 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Na základě poznání současného stavu v podniku jsem stanovil následující možná řešení, 

která by měla pomoci zlepšit problémy s aktuálním materiálovým tokem. Popsal jsem, 

co vše dané řešení pro podnik obnáší, přínosy řešení pro podnik, jeho případné 

nevýhody. 

4.1 Plná stavba nové budovy v Jinošově 

Logickým řešením se pro podnik zdá výstavba nové budovy. Jedná se o projekt, o 

kterém vedení dlouhodobě přemýšlí. Pozemek v Jinošově patří podniku a je na něm 

dostatek místa, aby byla přistavěna k současné budově budova nová. V tom případě by 

došlo ke sloučení pouze v rámci Jinošova, nebylo by třeba dále platit za objekt ve Velké 

Bíteši, ani za externí sklady. Možná podoba nové budovy po stavbě je znázorněna na 

následujícím obrázku. Je zde také vidět plánované rozdělení jednotlivých částí budovy a 

pohybu materiálu, stejně jako personálu. Toto řešení by mělo nahradit externí sklady, 

protože plocha skladovacích prostorů je plánována na 650 m
2
, celkem 720 paletových 

míst (3 palety nad sebou, výška 5,4 m). Také je zde plánováno 360 m
2
 pro montáž a 100 

m
2
 kanceláří. 



70 
 

 

Obr. 8: Možná podoba nové budovy (LUCIS, 2015) 
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4.1.1  Logický rámec 

Pro popsání celého projektu sjednocení podniku v Jinošově, a také jeho strategie, 

použiji metodu logického rámce, který je zpracován v následující tabulce. 

 

Strom cílů 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje dat k 

ověření 

Předpoklady 

a rizika 

Hlavní cíl - Zjednodušit 

materiálový a 

informační tok 

- Snížení provozních 

nákladů o 5 % do 1 

roku od ukončení 

projektu 

- Snížení celkových 

časů jízd řidičů o 20 

% do 1 měsíce od 

ukončení projektu 

- Snížení počtu 

reklamací zákazníků 

o 5 % do 1 roku od 

ukončení projektu 

- Účetnictví 

podniku (před 

zahájením 

projektu, rok po 

ukončení 

projektu) 

- Výkaz práce 

řidičů (před 

zahájením 

projektu, měsíc 

po ukončení 

projektu) 

- Informační 

systém Byznys 

(před zahájením 

projektu, rok po 

ukončení 

projektu) 

 

Projektový 

cíl 

1. Sjednocení 

podniku 

v Jinošově 

- Kolaudace stavby 

do 1 roku od zahájení 

projektu 

- Plocha vlastních 

prostor umožňuje 

zrušení 

pronajímaných 

prostor do 1 roku od 

ukončení projektu 

- Hotová stavba 

stojí, 

fotodokumentace 

- Projektová 

dokumentace, 

účetnictví 

podniku 

- Webové 

stránky podniku 

- Kvalitní 

stavební podnik 

- Špatně 

zpracovaná 

projektová 

dokumentace 

- Ochota 

zaměstnanců 

pracovat 
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- Přesídlení všech 

zaměstnanců z Velké 

Bíteše do Jinošova 

do 2 měsíců od 

ukončení projektu 

- Snížení počtu a 

doby telefonních 

hovorů mezi 

zaměstnanci o 20 % 

do 2 měsíců od 

ukončení projektu 

- Účetnictví 

podniku 

v Jinošově 

- Snaha o 

důslednou 

osobní 

komunikaci 

Výstupy 1.1 Nová budova 

postavena 

1.2 Dosaženo 

kladného postoje 

zaměstnanců ke 

stěhování 

- 650 m
2
 nových 

skladovacích prostor 

- 360 m
2
 nových 

montáží 

- 100 m
2
 nových 

kanceláří 

- Žádné vyplácené 

příplatky za dopravu 

- Žádné propouštění 

zaměstnanců kvůli 

špatnému přístupu 

- Hotová stavba 

stojí, 

fotodokumentace 

- Projektová 

dokumentace 

- Účetnictví 

podniku 

- Informační 

systém podniku 

- Vhodně 

sestavený 

projektový tým 

- Dostatečné 

finance 

- Zhoršení 

finanční 

stability 

podniku 

- Rozumní a 

objektivní 

zaměstnanci 

Aktivity 1.1.1 Podání 

žádosti o úvěr 

1.1.2 Schválení 

úvěru 

1.1.3 Obdržení 

úvěru 

1.1.4 Výběr 

dodavatele 

1.1.5 Příprava 

staveniště 

1.1.6 Zemní práce 

1.1.7 Stavební 

Vstupy (zdroje) 

- TOP management 

podniku 

- Projektový tým 

(tvořen vedoucím 

každého oddělení) 

- Finanční prostředky 

(22 milionů Kč) 

- Materiál 

- Energie 

- Kancelář 

- Dodavatelské práce 

Časový rámec 

aktivit 

- Podání žádosti 

o úvěr začátkem 

roku 2017 

- Obdržení úvěru 

do poloviny roku 

2017 

- Výběr 

dodavatele 

během 1. 

poloviny roku 

- Dobrá 

ekonomická 

situace podniku 

- Získání úvěru 

-

Nepředvídatelné 

výdaje, 

nemožnost 

splácení úvěru 

- Vhodně 

sestavený 

projektový tým 
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práce 

1.1.8 Úprava 

přístupové cesty 

1.1.9 

Dokončovací 

práce a předání 

stavby 

1.1.10 Vybavení 

objektu 

vybavením 

1.2.1 Dotazníkové 

šetření o 

spokojenosti 

zaměstnanců 

s přesídlením 

1.2.2 Schůzky 

s komunikací se 

zaměstnanci a 

předáním 

informací o 

přínosech 

přesídlení 

1.2.3 Vyplácení 

příplatků za 

dopravu 

 2017 

- Stavba hotová 

do konce roku 

2017 

- Příprava 

zaměstnanců na 

přesídlení během 

první poloviny 

roku 2017 

- Výběr 

správného 

dodavatele 

- Špatně 

zpracovaná 

projektová 

dokumentace 

- Vstřícnost 

zaměstnanců 

porozumět 

přínosům 

projektu 

- Špatný přístup 

zaměstnanců 

z důvodu 

nutnosti 

dojíždění, 

hledání nových 

zaměstnanců 

    Předběžné 

podmínky 

- Schválení 

projektu 

vedením 

podniku 

Tab. 2: Logický rámec projektu sjednocení podniku v Jinošově (Zdroj: vlastní) 
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4.1.2  Analýza rizik 

Nejprve je třeba identifikovat nejvýznamnější možná rizika, která ohrožují úspěšné 

naplnění projektu sjednocení podniku v nové budově v Jinošově. 

 R1 - Nekvalitní technické provedení stavby 

 R2 - Nedodržení harmonogramu stavby 

 R3 - Vyšší náklady na sjednocení podniku, než bylo očekáváno 

 R4 - Špatná finanční situace podniku, nemožnost splácení úvěru 

 R5 - Neochota zaměstnanců dojíždět do Jinošova 

Tato identifikovaná rizika nyní musím kvantifikovat pomocí následujících tabulek. 

Hodnota 

pravděpodobnosti 

Označení  

 

Hodnota  

dopadu 

Označení 

<0, 1) Nemožná  <0, 1) Zanedbatelný 

<1, 2) Nepravděpodobná  <1, 2) Mírný 

<2, 3) Reálná  <2, 3) Střední 

<3, 4) Vysoce pravděpodobná  <3, 4) Závažný 

<4, 5> Téměř jistá  <4, 5> Zničující 

Tab. 3: Označení hodnot pravděpodobnosti a dopadu rizika (vlastní zpracování) 

 

Hodnota rizika  Označení 

<0, 5)  Běžná 

<5, 12)  Závažná 

<12, 25>  Kritická 

Tab. 4: Označení hodnot rizika (vlastní zpracování) 
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Riziko  Pravděpodobnost  Dopad Hodnota rizika 

R1  2,5  3,5 8,75 

R2  3  2 6 

R3  1,5  2,5 3,75 

R4  2,5  4,5 11,25 

R5  3  2 6 

Tab. 5: Kvantifikace identifikovaných rizik (vlastní zpracování) 

 

Z výše uvedených tabulek kvantifikace rizik je patrné, že čtvrté riziko, tedy špatná 

finanční situace podniku a nemožnost splácení úvěru, již téměř spadá do kategorie rizik 

kritických. Také první riziko, tedy nekvalitní technické provedení stavby, dosahuje 

vyšší hodnoty rizika, než rizika ostatní. Hlavní pozornost tedy musí podnik věnovat 

těmto dvěma rizikům. 

Ke snížení těchto hodnot rizika přispějí podnikem vykonaná protiopatření. V rámci 

rizika špatné finanční situace podniku, tedy nejvýznamnějšího rizika, hrozí, že podnik 

nebude schopen řádně splácet splátky úvěru. Pravděpodobnost tohoto rizika je střední, 

protože podnik se v současné chvíli zdá ve velmi stabilní a dobré finanční kondici, na 

druhou stranu 8 let je velmi dlouhá doba a nikdo nemůže s jistotou vědět, jak se bude 

měnit situace na trhu a vnější podmínky podniku. Pokud by se podnik dostal do špatné 

finanční situace, klesaly by celkové prodeje a zisk, muselo by docházet k redukci 

výroby. V extrémní situaci by to mohlo mít pro podnik až zničující dopad. Protiopatření 

ke snížení hodnoty rizika jsou např. diferenciace produktů podniku, právně upravené 

smlouvy s dodavateli, zajištění současného kurzu měny do budoucna, a těmito 

prostředky by mělo dojít ke snížení pravděpodobnosti rizika. 

Protiopatřením proti nekvalitnímu technickému provedení stavby je důsledný výběr 

dodavatele stavby, výběr kvalitního dodavatele, důsledně vytvořená projektová 

dokumentace. Dalším protiopatřením jsou pravidelné osobní kontroly postupu stavby, 

aby mohly případné nedostatky být odhaleny včas, dále dostatečná časová rezerva 

stavby, sankce vůči dodavateli. Dopad rizika je snížen tím, že podnik bude mít stále 

k dispozici prostory ve Velké Bíteši, a může tak ve své činnosti dočasně pokračovat 

tam. 
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Riziko nedodržení harmonogramu stavby je sníženo časovou rezervou, sankcemi vůči 

dodavateli a možností dočasně pokračovat v provozu ve Velké Bíteši. Riziko vyšších 

nákladů na sjednocení podniku, než bylo očekáváno, snížíme důkladnou studií 

současného stavu a plánu stavu budoucího. Riziko neochoty zaměstnanců dojíždět do 

Jinošova je možné snížit prostřednictvím schůzek s těmito zaměstnanci, jejich 

přesvědčením o nesporných přínosech projektu, případně vyplácením příplatků za 

dopravu. 

Na základě provedených opatření jsou nové hodnoty rizika znázorněny v následující 

tabulce a grafu. 

Riziko  Pravděpodobnost´  Dopad´  Hodnota rizika´ 

R1  2  3  6 

R2  2,5  1,5  3,75 

R3  1  2,5  2,5 

R4  2  4,5  9 

R5  2  2  4 

Tab. 6: Kvantifikace rizik po opatřeních (vlastní zpracování) 

 

 

Graf 20: Pavučinový graf hodnot rizika (vlastní zpracování) 
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4.1.3  Úvěr z banky 

Stavba takovéto budovy by stála 18 milionů Kč, k tomu je nutné připočíst 4 miliony na 

dovybavení, celkem se tedy jedná o 22 milionů Kč. Podnik je schopen sám investovat 7 

milionů Kč, na zbývajících 15 milionů Kč by si musel vzít úvěr z banky. Nyní se tedy 

zaměřím na možnosti takovéhoto úvěru pro podnik. 

Na základě provedených analýz by půjčka neměla pro podnik být problém. Díky 

poměru vlastního a cizího kapitálu se pro věřitele jedná o nízké riziko. Navíc, cizí 

zdroje představují levnější zdroj financování, když náklady na cizí zdroje jsou levnější 

než na vlastní kapitál. Podnik se finančně jeví jako zdravý a stabilizovaný, pravidelně 

vytvářející zisk, a protože vlastní kapitál výrazně převyšuje cizí zdroje podniku, měl by 

pro něj být úvěr vhodný. 

Podmínky, které si podnik pro úvěr stanovil, jsou následující. Výše úvěru je 15 milionů 

Kč a doba splácení 8 let. Na základě těchto podmínek vytvořila Komerční banka 

podniku následující nabídku. 

 Výše úvěru 15 milionů Kč 

 Splatnost 8 let od podpisu smlouvy 

 Pravidelné měsíční splátky 

 Zajištění firemní blankosměnkou, příp. opatřená avalem společníků, zástavní 

právo k nemovitosti 

 Úroková sazba fixní 3,6 % p.a. 

 Měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu a správu úvěru 600 Kč 

 Poplatek za zpracování žádosti 5 000 Kč 

 Poplatek za realizaci úvěru 35 000 Kč 

Pravidelná měsíční splátka bance tedy bude 180 061 Kč. Navýšení úvěru bude 

v hodnotě 2 285 856 Kč. Poplatky představují celkovou sumu 97 600 Kč. Celkové 
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výdaje podniku za celých 8 let tedy budou 17 383 456 Kč, což znamená roční hodnotu 

2 172 932 Kč. 

4.1.4  Přínosy řešení 

Pro výpočty úspor jsem použil údaje podniku platné za rok 2014. Celková vyplacená 

mzda dvěma řidičům byla 575 019 Kč, hodinová mzda jednoho řidiče tedy je 150 Kč. 

Za opravy a údržbu aut bylo vyplaceno 138 781 Kč, při jejich nižší potřebě budu 

uvažovat úsporu ve výši 10 %, tedy 13 878 Kč. 

Externí sklady stojí 42 Kč za m
2
 měsíčně, sklad ve Vlkově jich má 436, celkový nájem 

za rok je tedy 219 744 Kč. Za ostrahu se zde platí 11 430 Kč za rok, elektrická energie 

vychází na 3 902 Kč. Řidič musí do Vlkova zajíždět třikrát týdně, celková ujetá 

vzdálenost je 29,6 km za jednu jízdu. Spolu s manipulací tímto řidič stráví 75 minut. Za 

tyto jízdy do Vlkova se řidiči ročně vyplatí mzda ve výši 27 000 Kč. Pro výpočet nafty 

spotřebované k těmto cestám jsem použil vzorec pro výpočet cestovních náhrad v roce 

2014 (FINANCE, 2014). Průměrná spotřeba auta je dle technického průkazu 8 litrů 

nafty na 100 km, tedy 0,08 se vynásobí 36 korunami za litr nafty a přičte k náhradě 3,7 

Kč. Roční hodnota nafty na této trase tedy vyjde na 28 047 Kč. Za manipulaci se zde 

platí ročně 5 000 Kč. 

Obdobná situace probíhá také u druhého externího skladu “Častulík“. Skladovací plocha 

je 207 m
2
, roční nájem vychází na 104 328 Kč. Ostraha se zde neplatí, elektrická 

energie stojí 6 500 Kč ročně. Řidič sem zajíždí také třikrát týdně, celková vzdálenost je 

19,2 km za jednu jízdu. Celkový čas řidiče strávený touto cestou je spolu s manipulací 

60 minut. Za tyto jízdy se řidiči ročně vyplatí mzda ve výši 21 600 Kč. Spotřebovaná 

nafta je v hodnotě 18 192 Kč. 

Největší úsporu představuje ušetřený nájem na budově ve Velké Bíteši o ploše 984 m
2
. 

Jedná se o 556 323 Kč. Za ostrahu se zde platí 10 200 Kč, při sjednocení v Jinošově by 

se však náklady na ostrahu musely zvýšit, úsporu tedy uvažuji pouze ve výši 5 000 Kč. 

Do údržby a oprav budovy bylo investováno 192 000 Kč, z této částky uvažuji jako 

úsporu opět pouze část, tedy 40 000 Kč, které byly použity na novou fasádu budovy. 

K úspoře by mělo dojít také na plynu, kde uvažuji 20 % z 97 340 Kč, tedy 19 468 Kč. 

Celková ujetá vzdálenost mezi Jinošovem a Velkou Bíteší (tam a zpět) je 17,2 km, jezdí 
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se každý den. Řidiči tato cesta spolu s manipulací zabere 75 minut. Ušetřená mzda je 

tedy ve výši 45 000 Kč, na naftě se ročně ušetří 27 162 Kč. Za elektrickou energii se 

zde platí 168 103 Kč, uvažuji drobnou úsporu ve výši 5 %, tedy 8 405 Kč. Naopak, u 

nové budovy vzrostou náklady na klimatizaci a kompresor, které uvažuji souhrnně ve 

výši 75 000 Kč. Celková úspora je přehledně vyjádřená v následující tabulce. 

Položka  Úspora (Kč) 

Opravy, údržba auta  13 878 

Nájem Vlkov  219 744 

Ostraha Vlkov  11 430 

El. energie Vlkov  3 902 

Mzda řidiče Vlkov  27 000 

Nafta Vlkov  28 047 

Manipulace Vlkov  5 000 

Nájem Častulík  104 328 

El. energie Častulík  6 500 

Mzda řidiče Častulík  21 600 

Nafta Častulík  18 192 

Nájem Velká Bíteš  556 323 

Ostraha Velká Bíteš  5 000 

Údržba, opravy Velká Bíteš  40 000 

Plyn Velká Bíteš  19 468 

Mzda řidiče Velká Bíteš  45 000 

Nafta Velká Bíteš  27 162 

El. energie Velká Bíteš  8 405 

Klimatizace, kompresor Jinošov  -75 000 

Roční úspora  1 085 979 

Tab. 7: Roční úspora podniku při plné stavbě nové budovy (Účetnictví podniku, vlastní zpracování) 

 

Roční úspora ve výši 1 085 979 Kč jistě není zanedbatelná. Zvláště při vědomí 

zjednodušení všech materiálových, ale také informačních toků. Komunikace a 
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koordinace jednotlivých oddělení a pracovníků, stejně jako řešení vzniklých problémů 

bude mnohem jednodušší, rychlejší a efektivnější. Podnik bude sjednocen, na svém 

pozemku, ve své budově a bude se moci dále rozšiřovat, respektive měnit dle vlastních 

potřeb. Do ročních splátek úvěru ve výši 2 172 932 Kč spadne uvedená úspora 

1 085 979 Kč a při vědomí pravidelného zisku podniku okolo 2 milionů Kč a 

předpokládanému nárůstu, by se mělo pro podnik jednat o reálnou, akceptovatelnou a 

efektivní variantu. Navíc, existuje zde možnost získání dotace na tuto výstavbu, která by 

významně ulehčila podniku splácení úvěru. Mohlo by se jednat až o částku kolem 40 % 

nákladů na výstavbu. Vedení podniku se snahou o získání této dotace váhá, protože 

s tím má špatné zkušenosti z důvodu velké administrativy a následného zamítnutí 

žádosti. Tato možnost tedy existuje, v práci však nebyla uvažována. 

Kromě ušetřených financí dojde také k úspoře času řidičů, kteří místo času stráveného 

přejížděním mezi sklady mohou vytvářet hodnotu přímo na dílně vyráběním svítidel.   

U jízd do Vlkova se jedná ročně o 180 hodin, k Častulíkovi o 144 hodin a do Bíteše o 

300 hodin. Celkem by řidiči tedy ušetřili 624 hodin za rok. 

Negativní stránkou tohoto řešení je nechuť některých zaměstnanců stěhovat se z Velké 

Bíteše do Jinošova. Najde se mnoho zaměstnanců (zejména řídících pracovníků), kteří 

si velmi přejí sjednocení podniku, jsou si plně vědomi všech výhod, které z tohoto 

kroku plynou. Ovšem naopak zejména výrobní pracovníci jsou proti tomu, aby museli 

dojíždět do Jinošova, který je vzdálený 8,6 km. Spokojenost zaměstnanců je jistě faktor, 

který nemůže být brán na lehkou váhu. V rámci tohoto problému by tedy bylo možné 

například poskytovat dojíždějícím zaměstnancům jako bonus příplatky za dopravu, 

které by snad jejich nechuť výrazně zmírnily. Tato možnost však v práci nebyla řešena. 

4.2 Stavba skladovacích prostor v Jinošově 

Druhou navrhovanou variantou řešení je taktéž stavba nové budovy na vlastním 

pozemku v Jinošově, ovšem ve značně zredukované podobě. Jednalo by se o skladovací 

prostory, aby mohly být zrušeny externí sklady. Skladovací prostory by tak byly na 

ploše 650 m
2
 stejně jako v předchozí variantě řešení. Kanceláře s montáží by však 

musely zůstat ve Velké Bíteši. Materiálový tok by tímto způsobem byl zjednodušen o 
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cesty do externích skladů, zůstává ovšem komplikovaný informační tok spojený 

s roztříštěností podniku v rámci dvou míst. 

4.2.1  Úvěr z banky 

V rámci tohoto jednoduššího řešení se samozřejmě jedná o nižší potřebné částce 

k výstavbě nové budovy. Také úvěr od banky tedy bude nižší, méně zatíží podnik. Celá 

výstavba by podnik přišla na 12 milionů korun. Podmínky, ze kterých se vychází, jsou 

totožné, jako u předchozí varianty, 7 milionů by tedy podnik byl schopen zaplatit sám. 

Úvěr od banky by byl ve výši 5 milionů. Podmínky úvěru, vycházející z předchozí 

nabídky, jsou tedy následující. 

 Výše úvěru 5 milionů Kč 

 Splatnost 4 roky od podpisu smlouvy 

 Pravidelné měsíční splátky 

 Zajištění firemní blankosměnkou, příp. opatřená avalem společníků, zástavní 

právo k nemovitosti 

 Úroková sazba fixní 3,6 % p.a. 

 Měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu a správu úvěru 600 Kč 

 Poplatek za zpracování žádosti 5 000 Kč 

 Poplatek za realizaci úvěru 35 000 Kč 

Pravidelná měsíční splátka bance tedy bude 112 003 Kč. Navýšení úvěru bude 

v hodnotě 376 144 Kč. Poplatky představují celkovou sumu 68 800 Kč. Celkové výdaje 

podniku za celé 4 roky tedy budou 5 444 944 Kč, což znamená roční hodnotu 1 361 236 

Kč. 

4.2.2  Přínosy řešení 

Pro výpočty úspor vycházím ze stejných údajů, jako u první varianty. U této varianty 

jsou sice nižší náklady na splácení úvěru, jsou zde ovšem také nižší úspory z důvodu 

zachování budovy ve Velké Bíteši. Stále by tedy pokračovalo každodenní přejíždění 
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řidičů mezi Jinošovem a Velkou Bíteší. Protože postup stanovování úspor byl již 

vyjádřen u předchozí varianty řešení, uvádím zde pouze přehlednou tabulku, kde je 

patrné, kterých úspor se týká tato varianta a jaká je jejich celková výše. 

Položka  Úspora (Kč) 

Opravy, údržba auta  7 000 

Nájem Vlkov  219 744 

Ostraha Vlkov  11 430 

El. energie Vlkov  3 902 

Mzda řidiče Vlkov  27 000 

Nafta Vlkov  28 047 

Manipulace Vlkov  5 000 

Nájem Častulík  104 328 

El. energie Častulík  6 500 

Mzda řidiče Častulík  21 600 

Nafta Častulík  18 192 

Ostraha Jinošov  -3 000 

Údržba, opravy Jinošov  -50 000 

Energie Jinošov  -60 000 

Roční úspora  339 743 

Tab. 8: Roční úspora podniku při stavbě skladovacích prostor (Účetnictví podniku, vlastní zpracování) 

 

Oproti předchozí variantě řešení některé náklady naopak vzrostly, protože ostraha, 

údržba, opravy a energie pro budovu v Bíteši zůstávají stejné a navíc je třeba s nimi 

počítat také pro novou budovu v Jinošově. Přesto by touto variantou řešení bylo 

dosaženo roční úspory ve výši 339 743 Kč. Z této úspory by se splácela část splátek 

úvěru z 1 361 236 Kč, zbytek by podnik musel hradit ze svého zisku, což by pro něj 

neměl být problém. Tento stav může představovat základ k dalšímu růstu podniku a 

pozdější přístavbě další budovy, respektive dovybavení. 

Toto řešení s sebou opět přináší nejen finanční úspory, ale také ušetřený čas řidičů. 

Nejde o tak vysoké číslo jako u první varianty, přesto by došlo k úspoře 180 hodin při 
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cestách do Vlkova a 144 hodin do skladu Častulík. Celkem jde tedy o 324 hodin za rok, 

které mohou řidiči strávit výrobou svítidel na dílně. 

Výhodou je také fakt, že se zaměstnanci nemusí stěhovat za prací z Velké Bíteše do 

Jinošova, což pro některé odpůrce stěhování představuje velký klad tohoto řešení. 

Podnik tak nemusí vyplácet jako bonus příplatky za dopravu. 

Zjevná nevýhoda tohoto řešení je přetrvávající roztříštěnost podniku a jeho výroby ze 

dvou míst. Materiálový tok je sice zjednodušen o cesty do dvou externích skladů, tok 

informací ovšem zůstává stejně komplikovaný, jako v současné variantě. Velkou 

nevýhodu představuje také fakt, že na tento typ stavby by nebylo možné získat dotace. 

Na stranu druhou, podnik zde dosahuje nemalé úspory a není finančně zatížen na tak 

dlouho, jako u první varianty řešení, není zde tudíž tak vysoké riziko. 

4.3 Možná budoucí řešení 

V rámci třetího navrhovaného řešení se zamýšlím nad dalšími možnostmi, které podnik 

pro svou následující činnost v budoucnu má. Tyto možnosti již nerozebírám tak 

důkladně, jedná se pouze o jakýsi výhled, kam může podnik dále směřovat a co to pro 

něj obnáší. Spatřuji zde pro podnik tři možnosti, které dále popisuji níže. Jedná se o 

zachování současného stavu, omezení výroby a sjednocení ve Velké Bíteši. 

4.3.1  Zachování současného stavu 

Jedním z aktuálních řešení současné situace je jistě také zakonzervování současného 

stavu. Podnik v této situaci funguje již řadu let, zaměstnanci si na něj zvykli a naučili se 

z něj vytěžit maximální možnou efektivitu. Přesto se stále ozývají hlasy volající po 

změně, zaměstnanci jsou si dobře vědomi, že současný stav není ideální. Nicméně 

podniku se i tak daří dobře. Jeho tržby rostou, plánuje expanzi na současných trzích, 

tedy další růst podniku. Zisk se pravidelně pohybuje v kladných číslech. Při vědomí 

nízkého využívání cizích zdrojů se dá očekávat, že podnik má obavy z vysokého rizika 

a nebude riskovat důkladně neuvážené zásahy do současného stavu a nepohrne se tak do 

rázných změn. 

Přínosy současného stavu plynou z faktu, že tento stav je zaměstnancům podniku 

důvěrně znám, jsou na něj zvyklí a umí v něm dobře fungovat. Podnik je stabilní, má 
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rezervy, díky kterým se může rozrůstat a nemusí se bát o svou budoucnost. Výhodu je 

možné spatřit v možnosti reakce na nepříznivé okolnosti. Kdyby podnik musel snižovat 

náklady, může se zbavovat externích skladů, případně také jedné z budov, kde sídlí. 

Největší nevýhoda současného stavu je v příliš chaotickém materiálovém a 

informačním toku. 

4.3.2  Omezení výroby 

Pro podnik často představuje velký problém jeho složitá výroba, respektive její 

koordinace. Jedná se sice spíše o řešení pro případ, kdy se podniku příliš nedaří na trhu, 

ovšem jednou z možností pro zjednodušení materiálového toku je také omezení výroby. 

Pokud by podnik vyráběl v menším množství, nebylo by třeba držet externí sklady. 

Potřeba materiálu by byla nižší, bylo by méně převozů. Přílišná zakázkovost, která 

uvnitř podniku také představuje významný problém, přispívá ke komplikování 

materiálového i informačního toku. Cestou by tedy mohlo být zjednodušení výroby, 

nabízet pouze standardní výrobky. Tento krok by vedl ke snížení počtu druhů artiklů na 

skladě, ke zjednodušení objednávání těchto artiklů a menší počet položek znamená také 

jednodušší materiálový tok, stejně jako tok informací, protože výroba standardních 

výrobků s sebou přináší mnohem méně problémů, než zakázkové výrobky. 

Jistou možnost představuje také omezení výrobního sortimentu. Podnik má vytvořené 

hned dva katalogy, kdy jeden obsahuje klasická svítidla a druhý designová. Nabízí se 

tedy možnost vytvoření pouze jediného katalogu, kde by bylo méně svítidel a jednalo 

by se o jednodušší výrobky. To s sebou opět přináší jednodušší materiálový a 

informační tok díky nižšímu počtu druhů artiklů na skladech a jednodušší výrobě. 

Nevýhodu představuje fakt, že by tímto krokem podnik přišel o svou identitu, protože si 

zakládá na své image designového a originálního výrobce s rozsáhlým sortimentem. Je 

ale možné, že by se tímto krokem podnik stal dostupnějším pro větší skupinu zákazníků 

a celkové tržby by mohly vzrůst. 

4.3.3  Sjednocení ve Velké Bíteši 

Zajímavou možnost pro podnik může představovat také sjednocení v rámci Velké 

Bíteše. To znamená dát se opačnou cestou, než v prvním navrhovaném řešení. Došlo by 

naopak k prodeji budovy a pozemku v Jinošově. Za tyto peníze by si podnik buď 
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koupil, nebo pronajal budovu přímo ve Velké Bíteši. V případě, že by nalezl dostupný 

vhodný areál, mohl by se celý podnik přestěhovat do jednoho areálu, což je zřejmě 

ideální řešení. Došlo by k odstranění všech zmiňovaných potíží s jízdami v rámci 

materiálového toku a také konečně k výraznému zjednodušení informačního toku. 

Pokud by byl dostupný pouze menší objekt, mohl by sloužit místo současné budovy 

v Jinošově. Velkou výhodou by tak bylo, že by se celý podnik nacházel v rámci jednoho 

města, což znamená výrazně jednodušší převozy. 

Zaměstnancům z Jinošova by v tomto případě nevyhovovalo dojíždění do Velké Bíteše, 

jedná se ovšem o mnohem méně zaměstnanců, než v případě Velké Bíteše. Opět by zde 

mohlo dojít k vyplácení příplatků za dopravu. Nevýhodou tohoto řešení je také fakt, že 

se ve městě nemusí nacházet odpovídající objekt, který by vyhovoval potřebám 

podniku. V rámci kooperací se jezdí do Náměště nad Oslavou, která je mnohem blíže 

Jinošovu, není však možné vyloučit, že podnik nalezne nového partnera. Nepatrnou 

nevýhodu je možné vidět také v tom, že všichni přepravci, kteří s podnikem 

spolupracují, jsou zvyklí jezdit do Jinošova, což by mohlo na začátcích přinést jisté 

komplikace, ovšem nikterak zásadní. 

4.4 Porovnání řešení 

V rámci stanovených řešení porovnávám jednotlivé varianty a vybírám nejvhodnější 

řešení, které doporučuji podniku k realizaci. Pokud se podívám na podmínky splácení 

úvěru a úspory řešení oproti současnému stavu, výsledky jsou následující. 

 Plná stavba nové budovy Stavba skladovacích 

prostor 

Roční splátka úvěru (Kč) 2 172 932 1 361 236 

Doba splácení (roky) 8 4 

Úspora řešení (Kč) 1 085 979 339 743 

Úspora v čase řidiče 

(hod.) 

624 324 

Tab. 9: Porovnání navrhovaných řešení (Zdroj: vlastní) 
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První řešení s sebou nese třikrát vyšší finanční úspory v porovnání s řešením druhým. 

Také ušetřený čas řidičů je výrazně vyšší, zde téměř dvojnásobný. Naproti tomu, roční 

splátky úvěru jsou výrazně vyšší u první varianty a zejména doba splácení úvěru je zde 

dvojnásobná proti variantě druhé. Při vědomí všech ostatních nefinančních přínosů 

prvního řešení (jednodušší komunikace v podniku, stejně jako celý materiálový a 

informační tok), které druhé řešení nepřináší, a také již investovaného téměř milionu 

korun pro přípravy tohoto projektu, jednoznačně preferuji první variantu řešení, protože 

se nebojím o stabilitu podniku. Naopak se zdá, že má před sebou optimistickou 

budoucnost a bude ještě dále růst, splácení úvěru by tedy pro něj nemělo znamenat 

žádný vážnější problém. V porovnání těchto dvou variant řešení tedy doporučuji plnou 

stavbu nové budovy a sjednocení podniku v Jinošově. 

V porovnání zvolené první varianty řešení a možných budoucích řešení je možné 

uvažovat také o sjednocení podniku ve Velké Bíteši. Ostatní dvě možná řešení jsou 

určena spíše pro situaci, kdy se podniku nebude příliš dařit. A tato situace se mi 

v současné chvíli nezdá příliš pravděpodobnou. Za to sjednocení podniku ve Velké 

Bíteši se zdá být také vhodným řešením. Problém však představuje fakt, že by podnik 

obtížně nalezl vyhovující objekt, nabízí se tedy opět možnost koupě pozemku a stavby 

vlastní budovy ve Velké Bíteši. Ovšem proč by to podnik dělal, když toto již má 

v Jinošově, a navíc, když z Jinošova je to výrazně blíž ke kooperačním partnerům. Jako 

jednoznačně nejlepší mi tedy vychází první navrhované řešení - plná stavba nové 

budovy a sjednocení podniku v Jinošově. 
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ZÁVĚR 

Pro zpracování tématu diplomové práce jsem zvolil podnik LUCIS, s.r.o. Návrhy řešení 

se týkaly volby vhodného materiálového toku v tomto podniku. Pro zpracování jsem 

využil vlastních znalostí získaných v průběhu studia, práce se zdroji uvedenými 

v seznamu použité literatury, a také vlastních zkušeností z práce v tomto podniku. 

V práci byl popsán současný stav materiálového toku v podniku, byla analyzována 

finanční kondice podniku. Cílem práce bylo nalézt možnosti vhodnějšího uspořádání 

materiálového a také informačního toku a popsat přínosy těchto řešení. 

Na základě rozboru současného stavu bylo zjištěno, že tento stav rozhodně není ideální. 

Podle provedeného rozboru finanční situace podniku bylo shledáno, že je zcela stabilní, 

finančně dobře zajištěn a může si dovolit využít úvěru od banky pro realizaci 

investičního záměru. 

Jako nejvhodnější řešení byla stanovena plná stavba nové budovy v Jinošově. 

Materiálový tok bude tímto řešením zjednodušen o převážení materiálu do dvou 

externích skladů, které budou zrušeny, a zmizí také každodenní nutné převážení 

výrobků na expedici do Jinošova z Velké Bíteše, kde přestane být placen vysoký nájem. 

K tomuto účelu bude nutný úvěr z banky na celkem 15 milionů Kč, ovšem díky stabilní 

finanční situaci podniku, který generuje roční zisk okolo 2 milionů Kč, by se nemělo 

jednat o výraznější problém. 

Celkové roční úspory navrhované varianty se pohybují kolem hodnoty 1 085 979 Kč a 

čas, který budou moci řidiči navíc strávit na dílně produktivní činností, bude v počtu 

624 hodin ročně. Významným přínosem je také zjednodušení informačního toku 

prostřednictvím rychlejšího řešení problémů ve výrobě, díky dostupnosti všech 

zaměstnanců, kteří jsou na jednom místě. Tato jednodušší a rychlejší komunikace mezi 

zaměstnanci předchází mnoha problémům, které v současném stavu často vznikají. 

Dalším přínosem tohoto řešení je menší papírování při převozech materiálu a nižší 

počet operací převádění tohoto materiálu v systému Byznys ze skladu do skladu, což 

s sebou přináší menší počet chyb v průběhu tohoto procesu, a tedy větší shodu 

fyzického a počítačového stavu na skladě. To povede k efektivnějšímu objednávání 

materiálu. Při vědomí všech těchto přínosů, podniku doporučuji řešení k realizaci.  
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