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Abstrakt 

Cílem diplomové práce „Podnikatelský záměr pro rozvoj malé firmy“ je 

poskytnout návod jak rozvinout mikrofirmu na úspěšnou malou firmu, která bude mít 

reálný předpoklad uplatnit se na současném trhu. Diplomová práce se skládá z části 

teoretické, z analýzy problémů a z vlastního návrhu řešení. V teoretické části jsou 

uvedena klíčová východiska a poznatky, které jsou aplikovány v další části práce. 

Analýza je zaměřena na současné a budoucí prostředí firmy. Na základě závěrů 

plynoucích z analýz jsou formulována konkrétní doporučení. Návrh je zpracován do 

uceleného postupu, jenž poskytuje návod k dosažení firemního rozvoje.  

 

Abstract 

The aim of my Master thesis “Business Plan for the Development of a Small 

Company“ is to provide a solution to how to develop a micro-company into a successful 

small company, which will have a real potential to find its stable position on the current 

market. My Master thesis consists of a theoretical part, problem analysis and my own 

proposal of the solution. The theoretical part deals with the key findings and solutions, 

which are further applied in the next part of my work. Analysis is focused on present 

and future company environment. Concrete recommendations have been formulated on 

the basis of analysis conclusions. The final proposal is formulated into a complex 

procedure, which provides the way to reach company development. 
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1 Úvod 

 
Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem pro rozvoj malé firmy 

(mikrofirmy), v odvětví výroby jednoúčelových strojů, zařízení a technologií. Vychází 

z analýzy podnikatelského prostředí v České republice, kdy vznikají i takové firmy, 

které jsou zakládány pouze jednou osobou, která má určitou kvalifikaci a chce se 

prosadit na trhu v oblasti odpovídající tomuto odbornému zaměření. Veškerou činnost, 

potřebnou k zajištění provozu této firmy však vykonává sama, případně za pomoci své 

rodiny či blízkých. Problém je, že při nedostatku vlastních finančních prostředků, menší 

šanci získat cizí kapitál, nedostatečné analýze trhu, rizik a tím i schopnosti rozvíjet 

firmu může dojít postupně k jejímu úpadku.  

Smyslem podnikání je vytvářet zisk. Firma, která se po založení dále nerozvíjí je 

v situaci, kdy za optimálních podmínek dosahuje limitu možného zisku a tak může jako 

firma dále přetrvávat, ale při zhoršení podmínek se může stát, že firma o svůj potenciál 

přijde a dojde k jejímu úpadku. O to horší je situace v případě, kdy zakladatel firmy je 

vzdělaný člověk s velkými znalostmi a mnohaletými zkušenostmi v oboru podnikání, se 

schopností vyvíjet nové produkty a umět inovovat stávající. Potom, než řekneme 

s povzdechem definitivně je to škoda, je zde ještě jedno řešení, které dává šanci celou 

situaci změnit k lepšímu. Touto šancí je vytvořit pro firmu podnikatelský záměr, který 

by umožnil plně využít veškerého potenciálu zakladatele firmy pro optimální firemní 

rozvoj, který ji zařadí mezi úspěšné, stabilní a plně fungující firmy s možností reálného 

uplatnění na tuzemském i zahraničním trhu v daném oboru podnikání.  
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2 Vymezení problému, stanovení cílů a metod  

 

2.1 Vymezení problému 

Diplomová práce se zabývá problematikou malých a středních firem, jejich 

významu pro ekonomiku, jejich výhodami, případně nevýhodami a současnými 

problémy. Hlavní problematika se zabývá rozvojem konkrétní firmy v současné tržní 

ekonomice a jejím zpracováním do podoby podnikatelského záměru. Podstatou je  

návrh na úspěšný rozvoj firmy.    

2.2 Cíl diplomové práce 

Cílem diplomové práce je příprava úspěšného rozvoje firmy a využití jejího 

značného potenciálu k postupnému růstu a prosperitě na období pěti let. Diplomová 

práce je určena pro vedení firmy a je návodem jak koordinovaně postupovat 

v jednotlivých fázích jejího rozvoje. Nejprve budou vyhotovena teoretická východiska, 

která budou podkladem pro zpracování strategické analýzy vnějších a vnitřních faktorů 

působících na firmu. Na základě výsledků plynoucích z analýz a praktických poznatků 

bude vypracován marketingový plán, opatření pro eliminaci druhotné platební 

neschopnosti, organizační plán a finanční plán. Na závěr práce budou stanovena možná 

rizika pro firmu a opatření působící proti nim. Záměr bude vypracován na základě 

skutečných cílů firmy.  

2.3 Použité metody 

V průběhu zpracování práce jsem použil metody logické. Z nich zvláště analýzu při 

zkoumání jevů, syntézu při nacházení a navazování souvislostí, konkretizaci při 

vyhledávání konkrétního prvku z určité třídy objektů,  a metodu srovnávací, kde zjišťuji 

shodné a rozdílné stránky.   
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3 Teoretická východiska 

 
Na základě teoretických východisek uvedených níže jsou zpracovány další časti 

práce. Z teoretických a praktických vědomostí je vyhotoven návrh podnikatelského 

záměru.  

3.1 Definice podnikání 

Hlavním motivem podnikání je dosažení zisku, jako přebytků výnosů nad náklady. 

Zisku lze docílit uspokojováním přání a potřeb zákazníků. Na počátku každého 

podnikání musí podnikatel vložit určitý kapitál a to buď vlastní, nebo vypůjčený. 

Podnikatel usiluje o zhodnocení kapitálu, který do podnikání vložil. Tyto potřeby 

uspokojuje podnikatel svým produktem či službou na trzích, kde musí čelit jistému 

riziku. Přirozenou snahou každého podnikatele je co nejvíce snížit možné riziko. (9) 

3.2 Definice podnikatele 

Podnikatel je člověk, který objeví příležitost a soustředí veškerý potřebný kapitál a 

ostatní prostředky k tomu, aby maximálně danou příležitost využil. S tím ovšem souvisí 

i určitá rizika.  

Pojem podnikatel byl do ekonomie zaveden Cantilonem (1755), ale jeho používání 

prosadil francouzský ekonom J. B. Say kolem roku 1800. (1) 

 

Další z mnoha definic podnikatele je definice Roberta D. Hisriche z roku 1985. 

„Podnikatel ve svém jednání vytváří cosi nového, čemuž náleží hodnota 

prostřednictvím vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných 

finančních, psychických a společenských rizik a získávání výsledné odměny v podobě 

peněžního a osobního uspokojení“.1  

 

                                                 
1 KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2005. 252 
s. ISBN 80-251-0592-X. 



 12 

3.3 Vývoj MSP v nedávné minulosti na českém území 

V předválečném Československu byly malé a střední podniky velmi rozvinuty. 

Drobný sektor tehdejší doby tvořil velkou část ekonomiky. V oblasti průmyslové 

výroby patřilo Československo k patnácti nejprůmyslověji rozvinutým zemím světa. 

Československo na světových trzích konkurovalo vysoce industrializovaným státům 

tehdejší Evropy. V této době byl charakteristický silný soukromý sektor s tradičním 

demokratickým tržním systémem západních zemí. Na vznikající potřeby reagoval trh, 

který též utvářel ceny. Je zajímavé, že v období třicátých let minulého století, byla jen 

malá orientace československé ekonomiky na východní trhy. Přibližně 11% 

zahraničního obchodu  směřovalo na východ. Tento vývoj pokračoval až do roku 1948, 

po kterém byly cíleně eliminovány malé a střední podniky. Ty byly nahrazeny velkými 

podniky s centrálně plánovaným hospodářstvím. 

K významnému obratu v oblasti MSP došlo po roce 1948. K moci se dostala 

komunistická strana, která cílevědomě likvidovala MSP. Přechod od tržně orientované 

ekonomiky k centrálně plánovanému hospodářství byl jen dalším smrtelným krokem 

pro MSP. Snahy o reformu a návrat k demokratickému systému a tržně orientované 

ekonomice znamenal pro MSP velkou naději. Tyto snahy však vyzněly do prázdna a 

nadcházející normalizační období po roce 1970 pohřbilo i poslední MSP 

v Československu. Od roku 1970 do roku 1987 nebyly vůbec podmínky pro vznik a 

rozvoj MSP na našem území. Změna přišla až dva roky před Sametovou revolucí, kdy 

vrcholila krize komunistické moci. V tomto období  docházelo k postupnému oživení 

malých a středních podniků. Prohlubující se problémy v československé ekonomice 

posilovaly nespokojenost obyvatelstva. Nejvíce se absence MSP promítala do oblasti 

služeb. To vedlo komunistickou moc k udělování povolení k vykonávání některých 

druhů služeb. O mezník ve vývoji MSP se zasadila Sametová revoluce v listopadu 1989. 

Po tomto období dochází ke značnému nárůstu  malých a středních podniků. Výrazný je 

tento nárůst v období 1995-2001. (4)    
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3.4 Vymezení malých a středních podniků 

Označení malé a střední podniky je v praxi velmi rozšířené, ale měřítko jednotné 

horní hranice, která vymezuje velikost podniku neexistuje. Díky této neexistenci jsou 

tyto pojmy v očích lidí i úřadů vnímány rozdílně. V legislativě evropské unie, která je 

české legislativě nadřazena, jsou uplatňována následující členění.  

Kategorie podniků 
Počet 

zaměstnanců 

Roční obrat 

v EUR 

Aktiva celkem 

v EUR 

střední < 250 ≤  50 mil ≤ 43 mil 

malé < 50 ≤ 10 mil ≤ 10 mil 

mikro < 10 ≤  2 mil ≤ 2 mil 

Tab. 1 Vymezení malých a středních podniků 
Zdroj: SYNEK, Miloslav, et al. Podniková ekonomika. str. 347  (9) 
 

Nezávislost malých a středních podniků je podmínkou, podle které se určuje 

kategorie malých a středních podniků. Nezávislostí myslíme skutečnost, že více jak 

25 % podílu na hlasovacích právech nebo na základním kapitálu podniku vlastní 

podnik, který nepatří do kategorie malých či středních podniků.    

V českém zákoně o účetnictví je stanovena povinnost vést účetnictví v případě, kdy 

obrat podle zákona o DPH včetně plnění osvobozených od této daně, přesáhl za 

bezprostředně předcházející kalendářní rok 15 mil Kč. Podnikatelé, kteří nejsou zapsáni 

v obchodním rejstříku a nedosahují daného obratu, nemusí vést účetnictví a vedou 

pouze daňovou evidenci. Zákon o DPH (zákon č. 588/1992 Sb.) stanovuje povinnost 

zaplatit DPH v případě, kdy subjekt daně dosáhl minimálního obratu 1 mil Kč za 

uplynulých 12 měsíců. Ministerstvo práce a sociálních věcí zákonem o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení stanovuje okresním správám sociálního zabezpečení 

povinnost zajišťovat úhradu nemocenského pojištění za organizace s méně než 25 

zaměstnanci. (9) 

3.5 Význam malých a středních podniků 

Malé a střední podniky jsou páteří ekonomiky a považují se za významný faktor 

ekonomického růstu. Tento sektor značně přispívá ke snižování nezaměstnanosti a 

pružně reaguje na tržní změny. Dochází zde k značné obměně  stávajících subjektů. 
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Malé a střední podniky významně pomáhají překonat napětí, které přináší 

globalizace v podobě přesunu průmyslu do zemí s nižšími náklady na mzdu a nižší 

mírou zdanění. Rozvoj podnikání je ovlivňován kvalitou podnikatelského prostředí, 

které je tvořeno mnoha faktory. Na vytvoření podnikatelského prostředí se podílejí 

zejména státní orgány reprezentované ministerstvy, orgány státní správy, soudy atd.  

MSP významně přispívají do státního rozpočtu formou daní, poplatků, sociálního a 

zdravotního pojištění. Kromě naplňování státní poklady jsou MSP hlavním zdrojem 

inovací, zavádějí nové technologie a výrobky, vytvářejí pracovní příležitosti a citlivě 

reagují na změny. Malé podniky se s daleko větší pravděpodobností pokoušejí o 

technologický skok v inovaci výrobku. MSP představují stabilizující prvek 

ekonomického systému, jsou významnou součástí trhu, podílí se na vyrovnanosti 

konkurenčního prostředí a brání tak vzniku monopolů, udržují přitažlivost České 

republiky pro zahraniční investory a podporují podnikatelského ducha. Kooperace 

malých a středních podniků s velkými je důkazem jejich flexibility. Vhledem k jejich 

velkému počtu podporují možnost volby a výběru pro zákazníka. Jejich jednoduchá 

organizační struktura slouží pro rychlé a přesné vedení.    

V České republice malé a střední podniky zaměstnávají přibližně 60% 

zaměstnanců a významnou měrou se podílí na tvorbě HDP. Značně pomáhají 

regionálnímu rozvoji měst a obcí. Jsou důkazem svobodného myšlení a poskytují obraz 

současné společnosti. (1) 

3.6 Výhody, nevýhody a příčiny neúspěchu MSP 

Výhody a nevýhody MSP lze shrnout do několika bodů: 

Výhody 

� jednoduchost řídící struktury, 

� pružnost, 

� citlivost na požadavky vznikající na trhu, 

� aktivní role na inovačním procesu, 

� vytváření pracovních příležitostí, 

� možnost stát se dodavatelem velkých podniků,  

� pokrytí oblastí trhu, které nezajímají velké firmy,  
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� pomoc při rozvoji malých měst a obcí, 

� podněcování podnikatelského ducha v konzumní společnosti. 

 

Nevýhody 

� nižší tržní podíl, 

� nedostatek potřebného kapitálu, 

� ztížená orientace v legislativě, daňových předpisech a jejich změnách, 

� problémy se zapojením do náročných výzkumných projektů,  

� omezené možnosti proniknutí na zahraniční trhy. 

 
K hlavním příčinám neúspěchu MSP lze přiřadit následující faktory: 

� nevhodná volba předmětu podnikání, 

� nevhodné umístění provozovny nebo celého podniku, 

� nevhodný výběr zaměstnanců, 

� špatné řízení managementu,  

� nevhodný výběr strategie. (9) 

3.7 Současné problémy malých a středních podniků v ČR 

Malé a střední podniky se během svého působení na českém trhu potýkají s mnoha 

problémy, které se mění s vývojem legislativy. Unie malých a středních podniků 

identifikovala  významné problémy, jenž se různou intenzitou dotýkají většiny českých 

MSP a které jsou shrnuty v následujících bodech: 

� narůstající byrokracie státních úřadů, 

� nedostatečná kontrola ve státní správě, 

� neexistující kontrola chování finančních úřadů, 

� zadržování přeplatků daně z přidané hodnoty ze strany finančních úřadů, 

� nevhodný přístup k financování podnikatelských záměrů (např. úvěry), 

� významná závislost na bankovním sektoru, 

� značné daňové zatížení, 

� průběžně se měnící legislativa (změny v průběhu daňového období), 

� vysoké náklady na zaměstnance díky sociálnímu a zdravotnímu pojištění, 

� likvidační cenová politika velkých firem, 
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� obtížně uskutečnitelné získání státní zakázky malou firmou ( i při existenci 

nového zákona o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb.), 

� obtížná vymahatelnost pohledávek. (18) 

3.8 Strategická analýza  

Firma se nachází v podnikatelském prostředí, které zahrnuje faktory, jejichž 

působení může vytvářet podnikatelské příležitosti i potencionální hrozby. Z těchto 

důvodů je nutností podnikatelské okolí monitorovat a podrobit ho potřebným analýzám. 

Dlouhodobé změny fungování podniku  jsou z převážné většiny případů dány vlivem 

svého okolí a teprve potom vnitřním stavem. Podnik, který svou strategii přizpůsobí 

realitě svého okolí se mnohdy stává úspěšným. (7) 

3.9 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je nepostradatelným dokumentem konkretizujícím 

podnikatelský záměr nejen při založení nové společnosti či nového směru rozvoje, 

ale i v případech, kdy management vyvíjí úsilí směřující ke kapitálovému posílení 

společnosti.  

Pro zabezpečení potřebného rozvoje podniku je třeba definovat cíle pro rozdílné 

oblasti jako je financování, výroba, odbyt či reklama a stanovit strategie vedoucí 

k jejich dosažení. Výsledky uvedeného plánovacího a rozhodovacího procesu jsou 

komplexní a proto musí být uvedeny v jedné souhrnné studii. Tato studie bývá 

nejčastěji nazývána obchodní plán, podnikatelský plán, podnikatelský záměr, 

či podnikatelská koncepce. V běžné praxi se tyto pojmy používají jako synonyma. (8) 

3.9.1 Obsah podnikatelského záměru  

Podnikatelský záměr by měl obsahovat: údaje o vlastnících kapitálu, o nabytém 

vzdělání a zkušenostech představitele firmy, odhad trhu, informace o stávajícím rozvoji 

firmy a  finančním plánování.   

Podnikatelský záměr se nejčastěji skládá z následujících částí. Část popisná, která 

obsahuje souvislosti, předpoklady a plánované postupy. Část číselná, jenž dokumentuje 

účinek předpokladů a činností na počet zaměstnanců firmy, obrat, investice, likviditu 

a zisk. Část přílohy se skládá ze studie trhu, výpočtů, smluv, obrázků a dalších 

potřebných informací. 
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Podnikatelský záměr můžeme zpracovat pro vnitropodnikové i mimopodnikové 

potřeby. Podnikatelský záměr v rámci podniku je nástroj pro plánování a tvoří základ 

pro případy dalekosáhlých firemních změn. (8) 

3.9.2 Obecný postup pro sestavení plánu 

Na začátku si musíme odpovědět na tři základní otázky, které se týkají jádra 

podnikatelského záměru:  

 

Kde jsme nyní? 

Zde je zapotřebí důkladná analýza situace, ve které se daný podnik ocitá. Jedná se 

o strategickou analýzu faktorů, které mají podstatný vliv na podnik. Musíme porozumět 

svému produktu, srovnat nabízený produkt s konkurencí a tím zjistit, v čem spočívá má 

konkurenční výhoda. Musíme porozumět svým zákazníkům, vědět co chtějí, co 

potřebují a proč nakupují právě u nás a ne u konkurence. Zjistit vlastní slabé a silné 

stránky,  příležitosti a hrozby.   

 

Kam chceme jít? 

Zde musíme znát odpověď na otázku kam chceme, aby se podnik dostal. Nejedná 

se zde pouze o situace spojené s dalším rozvojem, ale i o situace spojené s obrannou 

strategií podniku a požadavkem udržet se na trhu. Musíme znát celkové cíle 

podnikatele, jak osobní, tak podnikatelské.   

 

Jak se tam chceme dostat?  

Musíme specifikovat jednotlivé druhy zdrojů nebo metod, které jsou nutné pro 

dosažení vytyčených cílů. Vytvoříme strategii pro dosažení stanovených cílů. Budeme 

koordinovat jednotlivé oblasti lidských zdrojů, kapitálu, marketingu, atd. Vyhotovíme 

marketingový plán rozpracováním marketingového mixu do jednotlivých kroků. 

Vypracujeme finanční plán v podobě odhadů tržeb a zisku pro představu naplnění 

plánu. 

Plánovací proces vychází z každého jednotlivého podnikatele, z cílů osobních a 

obchodních. Záleží potom pouze na podnikateli a jeho schopnostech jak naplní 

stanovené cíle. (6) 
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Plánovací proces můžeme shrnout do následujících kroků: 

1. Upřesnění zamyšleného plánu, co plánujeme, z jakého důvodu, o jaký plán se 

bude jednat a k čemu bude sloužit. 

2. Vymezení, v čem v současné době podnikáme a v čem bychom chtěli podnikat 

v budoucnu. 

3. Zhodnocení současného stavu, kdy se jedná o provedení strategické vnitřní 

i vnější analýzy. 

4. Definování strategických cílů při dodržení pravidla SMART. 

5. Návrh nové strategie, která bude sloužit pro realizaci zamýšlených cílů. 

6. Určení rizik, hlavně možných hrozeb a příležitostí. 

7. Dokončení základní strategie, která může mít několik funkčních plánů. 

8. Vyhotovení finančních toků vyjádřených v nákladech a výnosech. 

9. Dokončení celého plánu a příprava na jeho realizaci. 

10. Využití plánu v praxi, jeho úprava, která bude reflektovat měnící se stav a nové 

poznatky podnikatele.  

 

Jednotlivé kroky mohou mít různý rozsah a význam dle konkrétních potřeb. Plán 

může obsahovat jen některé kroky, či je kombinovat mezi sebou dle aktuální potřeby 

jeho tvůrců. (6) 

3.10 Podnikatelský záměr pro již existující podnik 

Plánování je nezbytnou součástí každého podnikání bez ohledu na jeho charakter, 

vývojovou fázi, úspěch nebo problémy. Plánování je průběžná, nikdy nekončící činnost 

pro každého podnikatele. Rozdíl je v plánu pro podnik, který je na trhu už nějakou dobu 

a plánu pro podnik teprve vznikající. Nový podnik existuje pouze ve virtuálním 

prostředí, odhadech, analýzách a predikcích. Podnik, který existuje, má svojí historii, 

zkušenosti a dokáže jasně definovat konkrétní problémy. Podniky vytvářejí řadu 

různých plánů, které jsou účelově pojmenovány, avšak v konečném důsledku není 

pojmenování plánu  podstatné. Hlavní a podstatný je především cíl plánu. (6) 
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3.10.1 Základní údaje o firmě 

Pokud bude podnikatelský záměr sloužit vnitřním účelům firmy, je zbytečné do něj 

zahrnovat údaje, které každý manažer důvěrně zná. Pro externí posuzovatele jsou 

stručné a přehledně shrnuté základní údaje o firmě nepostradatelné. Měly by obsahovat 

plné obchodní jméno a typ společnosti, údaje o velikosti kapitálu, o firemní struktuře, 

identifikační čísla IČ a DIČ, registrovanou adresu, údaje o počtu zaměstnanců, apod. 

Mnohdy platí známé rčení “méně je více“ a pokud existují důvody poskytnutí dalších 

informací, je vhodné využít příloh.  

3.10.2 Vize podniku  

Pokud má podnik funkční vizi, měla by být v záměru uvedena. Ovšem jak taková 

funkční vize vypadá? Strategický management rozlišuje mezi vizí, misí a hodnotami 

podniku. Většinou jde o nějaké vyjádření očekávané budoucnosti podniku. Vyjádření 

budoucnosti, které je podloženo skutečnou vírou minimálně klíčových lidí podniku, lze 

nazvat funkční vizí. Forma vyjádření funkční vize musí být hutná, výstižná 

a pochopitelná. Většinou je vyjádřena formou vtipného a dobře zapamatovatelného 

sloganu. Vizi by mělo vrcholové vedení sdílet společně se zaměstnanci podniku. (6)  

3.10.3 Historie podniku 

Informace o podnikové historii by v podnikatelském záměru měly být zahrnuty 

zvlášť, pokud je určen pro externí použití. Historie podniku by měla obsahovat 

historické finanční údaje minimálně z předchozího účetního období, většinou však 

z posledních tří let.  Zde se bude jednat o přehled čísel a spíše o sestavení několika bodů 

informujících o důležitých událostech ve formě dat o založení, změně vlastnické 

struktury, typu společnosti, klíčových změnách, vstupu na nové trhy, vzniku nových 

produktů, fůzi, či vstup strategického partnera.  

3.10.4 Organizace podniku 

V této části záměru by mělo být popsáno, jakým způsobem je podnikání 

strukturováno, jak vnitřní, zvláště pak personální zdroje podniku jsou pro úspěšnou 

implementaci záměru třeba a jak budou tyto zdroje organizovány a využívány. 

V organizaci podnikání by měla být přehledná organizační struktura. Pokud se bude 

jednat o malý podnik, nebude organizační struktura složitá. V případě velkého podniku 
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je vhodné zobrazit jen základní stupně a zbylou rozpracovanou organizační strukturu 

umístit do příloh. Účelem organizační struktury podniku je poskytnout stručně 

a výstižně fakta o tom, že podnik je organizován efektivně a jsou optimálně využiti 

všichni pracovníci.  

 
Manažerský tým 

Klíčovým faktorem pro úspěšný podnik je výkonnost manažerů a celého 

pracovního týmu. Jednotlivé reference na členy manažerského týmu, jejich zkušenosti 

a výsledky, profesní životopis či předešlé podnikatelské aktivity jsou nepostradatelné 

informace, které ovlivňují riziko spojené s podnikatelským záměrem. Je to logický 

krok, protože sebelepší záměr, jenž může zhodnotit vložený kapitál je bez úspěšné 

realizace odsouzen k zániku. (6)   

3.10.5 Podniková infrastruktura 

Její orientace je na identifikaci a posouzení dalších možných zdrojů, mimo 

personálních. Jedná se nejen o hmotná aktiva, ale i případná nehmotná aktiva, jako je 

vlastnictví patentů, licencí, nebo dalších práv. Analýza aktiv by měla jít nad rámec 

účetního pohledu a zohlednit rozdíl mezi tržní a účetní hodnotou.. Pravdivá analýza 

infrastruktury je významným faktorem pro úspěšnost záměru, bez ohledu na jeho 

pozdější interní či externí využití. Na konci této části by mělo být vyhodnocení úrovně 

budoucího potenciálu.    

3.10.6 Produkty a služby podniku 

Hlavní myšlenka podnikatelského záměru je odvozena od produktů a služeb 

podniku. Mělo by jít o výstižný popis všech produktů a služeb současných 

i zamýšlených, pokud jsou součástí podnikatelského plánu. Tuto část můžeme doplnit 

přehledem ve formě tabulky se stručným popisem a charakteristikou významu v celém 

portfoliu nabízených produktů. Jedná se zde o informace, na jakých produktech 

a službách firma stojí a kolik vydělává. (6)    

3.10.7 Trhy a konkurence podniku 

V této části se jedná o odhad potencionálního a dostupné trhu a jeho geografické 

vymezení pro jednotlivé produkty v podniku. Výběr segmentu zákazníků a odhad 
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poptávky s cílem stanovit celkovou poptávku po produktech podniku je dalším krokem. 

Z odhadů určíme výnos podniku, který bude sloužit pro finanční projekce a plánování. 

Součástí analýzy trhu je analýza zákazníků, segmentace trhu a vývoj segmentu. 

Analýza konkurence podniku je důležitým krokem, který ovlivní podobu 

podnikatelského záměru. Je vhodné identifikovat konkurenční výhodu našeho podniku, 

udržet ji a dále rozvíjet. (6)    

3.10.8 Finanční plán a hodnocení rizik 

Finanční plán v peněžních tocích je posledním krokem při tvorbě podnikatelského 

záměru. Jeho cílem je ukázat investorům vývoj finanční situace podniku za předpokladu 

dosažení stanovených cílů. Finančním plánem se mohou klíčové osobnosti představit 

v roli kompetentních osob, což posílí důvěru investora v podnikatelský záměr. Praxe 

ukázala, že nejrizikovější etapou celého podnikatelského záměru je právě finanční plán. 

Je zde široké pole pro vznik nejrůznějších chyb. Většina těchto chyb pramení 

z nedostatečných zkušeností, vědomostí nebo schopností klíčových osob. Podnikatelé, 

kteří pociťují značné mezery v oblasti finančního plánování by měli požádat o pomoc 

odborníka, nejlépe daňového poradce, podnikového poradce nebo jinou osobu 

se zkušenostmi v oblasti finančního plánování. Ti budou oporou především při 

plánování rozvah, výkazu zisku a ztrát či cash flow. Mnohdy se v praxi vyskytují 

podnikatelské záměry, které z většiny obsahují finanční plánování. I přes velký zájem 

investorů o podrobné finanční plánování, by finanční tabulky neměly v záměru 

dominovat. Uplatníme zde zásadu omezení pouze na podstatné údaje. Mnoho 

podnikatelů nechápe, proč je třeba finančního plánu pro založení či rozvoj podniku. 

Domnívají se, že obsažená čísla jsou čirými spekulacemi. Takové mínění není vhodné 

vyjadřovat před poskytovateli kapitálu, protože se budou domnívat, že klíčové 

osobnosti nejsou schopny finančních plánů a nevědí jaké přednosti finanční plán 

obsahuje. V takovém případě musíme počítat s tím, že se již rozhodli finančně 

nepodporovat vedení, které má takový přístup. Pro zpracování dosud zmíněných kapitol 

podnikatelského záměru, je možno postupovat podle vlastního postupu. V případě 

finančního plánu je tato volnost omezená a neměli bychom se moc odlišovat od 

navrhovaného způsobu. Finanční pracovníci jsou zvyklí posuzovat účetní schémata, 

která mají určitý řád. Patří k nim plán likvidity, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, a finanční 
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ukazatele. Poskytovatele kapitálu považují za vhodné plánovací období tři až pět let. 

Podniky již existující musí předložit kromě cílů a plánů popisujících budoucnost 

podniku také rozvahu, výkaz zisku a ztát, případně cash flow za posledních několik let. 

Platí, že čím delší je období plánů, tím nejistější bývají údaje. Protože rozsah 

podnikatelského záměru by neměl přesáhnout 40 – 50 stran, nikdy do něj nezvládneme 

zařadit všechny podrobné výpočty, jenž by mohly uživatele plánu i nudit. Volíme proto 

formu přehledných tabulek s případným vysvětlením. Podrobné výpočty můžeme 

zařadit do příloh pro případ, že by je investor chtěl vidět. Pokud podnikatelé mohou 

investorovi  předložit upravené výpočty v krátkém čase, je podnikatel považován 

za kvalifikovanou osobu a jeho snaha je pozitivně hodnocena. V případech, kdy 

si investor přeje změny ve finančním plánu, je vhodné přání vyhovět. Není to 

investorova libovůle, ale spíše zkušenost, kterou se tak snaží předejít možným 

problémům v budoucnu. Někteří podnikatelé si myslí, že mohou spočítat budoucnost na 

haléře. Není tomu tak. Dané jednání budí špatný dojem při používání haléřových 

položek. Většina čísel jsou odhady a proto byse měly počítat v řádu stovek, či tisíců. 

Za málo profesionální finanční analýzu je též považováno extrémně mnoho čísel. 

Je vhodné finanční plán zpracovat ve více variantách spíše horšího, spíše lepšího 

a pravděpodobného vývoje tržeb. Nejistota plánovaných finančních toků zůstává, 

ale poskytovatelé kapitálu  získají informace o možných finančních účincích, které 

mohou nastat. Pro zjednodušení výpočtu jsou užity údaje bez daně z přidané hodnoty. 

Odpadne tak mnoho výpočtů a vypovídací schopnost nebude ovlivněna. (8) 

3.10.8.1 Plán likvidity 

Plánované aktivity podniku se projeví v jeho financích. V plánu likvidity jde 

o zachycení  příjmů, výdajů a určení úzkých míst. Poslední krokem je odstranění 

úzkých míst prostřednictvím finančních opatření. Plánování likvidity se 

v podnikatelském záměru většinou označuje pojmem cash flow. Je to nástroj řízení 

likvidity, ne jednorázový proces získání kapitálu. Plán likvidity nesmíme zaměnit 

s výkazem zisku a ztrát, který slouží ke zjištění zisku nebo ztráty. Nástrojem platební 

schopnosti je právě plánování likvidity podniku. Souvislost mezi výkazem zisku a ztrát 

a cash flow spočívá v tom, že nové podniky pracují se ziskem v budoucnosti, musí však 

zůstat od své vzniku likvidní. Podnik tedy může být dlouhodobě bez zisku, ale ne bez 

platebních prostředků. V plánu likvidity musí být zahrnuty všechny příjmy, výdaje 
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a nesmějí být přehlédnuty žádné z těchto položek. Přehlédnutí vede k zpochybnění 

celého finančního plánování, které vede k poškození důvěry. Plán likvidity se skládá 

z příjmů a výdajů. (8) 

 

Příjmy v plánu likvidity 

Je vhodné přesně určit termín plateb a jejich objem, což znamená, že od tržeb 

odečteme případné slevy a rabaty. Tak dostaneme věrný obraz příjmů.  

 

 Výdaje v plánu likvidity 

U výdajů platí to co u příjmů, musíme přesně určit termín a jejich objem. V plánu 

likvidity se zobrazí jen skutečně zaplacené částky. Výdaje v plánu likvidity tvoří výdaje 

za materiál a zboží, výdaje za externí služby, výdaje na personál, výdaje za leasing, 

výdaje na splácení úvěru, výdaje na úroky, ostatní výdaje a výdaje daňové. Součty 

všech položek příjmů a vydání se vztahují k běžnému podnikání a jsou zahrnuty v plánu 

likvidity. Příjmy a výdaje nevyplývající z běžné činnosti podniku jako je přijetí velkých 

úvěrů, nákup velkých strojů, příjmy ze státních příspěvků, musí být v plánu likvidity 

zachyceny zvlášť. Investoři tuto část pozorně posuzují a jejich hlavní otázkou je, 

jak dlouho bude trvat, než příjmy z běžné činnosti převáží výdaje. (8) 

 

Investice 

Jsou to všechny statky pořízené podnikem pro jeho vlastní použití. Většinou 

se jedná o budovy, stroje, vozidla, počítače nebo vybavení kanceláře. Investice jsou 

mnohdy kryty bankovním úvěrem. U investic krytých bankovním úvěrem mají banky 

velké požadavky na informace. Vyžadují, aby v seznamech pořízených věcí byly 

seznamy dodavatelů i nabídkové ceny. Po sestavení investičního plánu se zpracují 

odpisy a zůstatková hodnota dlouhodobého majetku. Na odpisy se v plánu likvidity 

nebere zřetel, ale jsou obsaženy ve výkazu zisku a ztrát a rozvaze.  

 

Potřeba kapitálu 

Z rozdílu příjmů a výdajů můžeme určit časové rozdělení potřeby kapitálu. 

Zjistíme tak, kdy a kolik finančních prostředků je potřeba. Kapitál můžeme získat 

formou dlouhodobého nebo krátkodobého úvěru. Dlouhodobý úvěr předpokládá čerpání 
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delší než jeden rok, krátkodobý předpokládá čerpání do jednoho roku. Banka má 

většinou podmínku, aby část pořizovacích nákladů byla vlastní. Nemůžeme proto 

předpokládat, že investici budeme plně financovat pouze z úvěru. Další možnou formou  

financování je státní příspěvek, nebo finance z různých programů pro rozvoj 

podnikání. (8) 

3.10.8.2 Výkaz zisku a ztrát 

Je zákonem předepsané schéma, sloužící k zjištění ročního výsledku hospodaření. 

Označuje se též jako výkaz rentability nebo výsledovka. Investoři očekávají, že bude 

v podnikatelském plánu zahrnut a bude předvídat další podnikový vývoj. Myšlenkou 

výkazu zisku a ztrát je součet všech výnosů od kterých se odečtou všechny náklady 

vzniklé za rok. Rozdíl představuje zisk nebo ztrátu. Sledují se zde pouze výnosy 

a náklady, kde výnosy jsou všechny druhy přírůstku hodnoty. Příjmy a výnosy mohou 

být částečné. Výnos z prodaných výrobků je v případě, pokud byl výrobek  tentýž rok 

zaplacen. Jestliže nebyl zaplacen, existuje výnos jako přírůstek hodnoty z prodeje, 

ale platba je uskutečněna až v následujícím roce, takže i přírůstek likvidity bude 

realizován až v následujícím roce. Stejná koncepce platí i u nákladů, ale s opačným 

znaménkem.  Náklad je každé snížení hodnoty (např. odpisy) nebo vydání hodnoty 

(např. nákup materiálu), nezávisle na termínu zaplacení. Pro sestavení výkazu zisku 

a ztrát lze použít metodu celkových nákladů, nebo odbytových nákladů. 

Pro zjednodušení by v podnikatelském záměru měla být použita metoda celkových 

nákladů. (8) 

3.10.8.3 Rozvaha 

Bilance poskytuje přehled investorům o vývoji majetku a vlastního kapitálu 

podniku. Slouží  jako základ pro hodnocení majetkové a finanční situace podniku. 

Je přehledem disponibilních hospodářských prostředků  zachycených dle struktury 

(aktiva) a dle vlastnictví (pasiva). Aktiva i pasiva se vždy rovnají, jde o tzv. princip 

bilanční rovnováhy. Rozvaha je celosvětově povinný účetní výkaz, který se liší pouze 

mírou podrobnosti. (8) 
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3.10.9 Obchodní strategie podniku 

Obchodní strategie by měla dobře popisovat a zdokumentovat strategii 

podnikatelského záměru, aby získala každého uživatele plánu. Po prostudování této 

kapitoly by měla čtenáři vzniknout jasná představa: 

� o hlavní myšlence záměru, 

� o krocích , které jsou potřeba učinit k dosažení obchodní strategie, 

� o výhodách před konkurencí, 

� o možném výstupu a přínosu z realizace záměru, 

� o stanovených cílech.  

 

Obchodní strategie podniku by měla vycházet ze závěrů plynoucích z předchozích 

analýz, doplněná o portfolio analýzu produktů. Nejčastěji používaným formátem 

informací, které jsou potřeba pro stanovení strategie je struktura SWOT tabulky. 

Tato skutečnost je dána faktem, že většině závěrů plynoucích z analýz lze přiřadit jeden 

význam charakteru silné, nebo slabé stránky, hrozby, či příležitosti. Obchodní strategie 

pak slouží jako základ k návrhům funkčních a speciálně zaměřených strategií. 

Propojením obchodní strategie a jednotlivých útvarových strategií může v závislosti 

na komplexnosti produktového portfolia vzniknout produktová strategie zaměřená 

například na strategii diferencovaného produktu. Většinou je však produktová strategie 

součástí strategie obchodní. Konečným návrhem strategie podniku je rozpracování 

plánu implementace obchodní strategie do konečné podoby konkrétního plánu. (6)       

3.10.10 Produktové portfolio 

K tomu, abychom posoudili portfolio produktů, lze využít některou z portfoliových 

matic. Nejvyužívanější maticí je BCG matice nazvaná dle firmy, kde byla poprvé 

použita, Boston Consulting Group. Tato matice má jisté nevýhody, kdy zjednodušuje 

tržní realitu či parametry produktu, ale pro základní analýzu portfolia podniku postačuje 

dostatečně. (6) 

3.10.11 Produktová strategie 

Každý produkt by měl být analyzován z pohledu marketingového mixu, aby v rámci 

obchodní strategie do podnikatelského záměru byla dokumentována představa o: 
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� přístupu ke konkurenci - zda diferencovat nebo použít nízké ceny. Volba 

přístupu zde závisí na charakteru produktu i trhu, 

� propagaci produktu a jeho prezentaci na trhu - správná volba prezentace 

firemního produktu se správným načasováním jsou významným předpokladem 

úspěchu, 

� distribuci produktu - jakými distribučními kanály bude produkt proudit 

k zákazníkovi,  

� službách spojených s produktem. 

 

Produktová strategie je nezbytná jak pro zhotovení dílčích funkčních strategií, 

tak pro vlastní implementaci obchodní strategie. (6) 

 

Výběr možné strategie 

Záměr a s ním související strategie jsou založeny na klíčové myšlence, kde míra 

originality je významným faktorem úspěchu strategie. Ve skutečnosti konečná obchodní 

strategie bývá kombinací několika strategických přístupů. Strategie můžeme rozdělit 

do několika skupin: 

� integrační strategie, 

� tržně intenzivní strategie, 

� diversifikační strategie, 

� obranné strategie. 

 

Integrační strategie 

� zpětná integrace - rozšíření vlastního podnikání o podnikání svých současných 

dodavatelů, 

� dopředná integrace - rozšíření vlastního podnikání o podnikání svých 

současných distributorů nebo zákazníků, 

� horizontální integrace - rozšíření vlastního podnikání o firmy svých konkurentů. 

 

Tržní intenzivní strategie 

� průnik trhu - zvýšení tržního podílu na současném trhu, 
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� vývoj produktu - významná inovace současného produktu nebo uvedení na trh 

zcela nového produktu, 

� vývoj trhu - vstup či přesun na nový trh. 

 

Diversifikační strategie 

� koncentrická diverzifikace - uvedení nového produktu příbuzného ve vztahu ke 

stávajícímu produktu, 

� konglomerátní diverzifikace - uvedení nových produktů zcela nesouvisejících se 

stávajícími produkty, 

� horizontální diverzifikace - uvedení nových nepříbuzných produktů pouze pro 

stávající zákazníky. 

 

Obranné strategie 

� fůze , spojení, aliance - spojení firmy s jinou firmou, 

� redukce nákladů - prodej aktiv společnosti a výrazná redukce nákladů, 

� prodej - prodej celého podniku nebo strategické obchodní jednotky. (6) 
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4 Analýza problému 

V první části analýzy je představena firma STROZATECH s. r.o., její zakladatel, 

předmět podnikání a firemní cíle. V druhé části je provedena strategická analýza 

vnitřního a vnějšího okolí firmy. 

4.1 Charakteristika firmy 

4.1.1 Realizační resumé  

Identifika ční údaje: 

Obchodní firma:     STROZATECH  s. r.o.  

Sídlo:       Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00 

Identifika ční číslo:    277 15 655   

Daňové identifikační číslo:  CZ27715655 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

Tel./fax:      +420 541 211 473 / +420 541 211 473 

Kontaktní osoba :            Ing. Pravoslav Kyselák, CSc.  

e-mail:       info@strozatech.cz 

Internetové stránky:    www.strozatech.cz 

 

Předmět podnikání : 

- výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 

- příprava a vypracování technických návrhů 

- činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví, energetiky, 
zemědělství a lesnictví 

- vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 

- zprostředkování obchodu a služeb 

 

Statutární orgán: 

Jednatel:   Ing. Pravoslav Kyselák, CSc. 

Způsob jednání:  Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel.  

Společníci:   Ing. Pravoslav Kyselák, CSc. 

Vklad:     200 000,- Kč 
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Splaceno:   100%  

Obchodní podíl:  100% 

Základní kapitál:   200 000,- Kč 

4.1.2 O firm ě STROZATECH s. r. o. 

STROZATECH s. r. o. je projekční kanceláří, která se zabývá vývojem, technickou 

dokumentací, zhotovením a opravou strojů, zařízení a technologií. Byla založena 

30. ledna 2007 Ing. Pravoslavem Kyselákem, CSc., který je jejím jediným vlastníkem. 

Jedná se o malou firmu, která sídlí v městě Brně na ulici Kounicova.  

Název STROZATECH s. r. o. je složen z počátečních písmen tří slov: STROje – 

ZAřízení – TECHnologie. Tato slova dostatečně vypovídají o její profesní orientaci. 

Firma se pohybuje v dřevozpracujícím odvětví a specializuje se na jednoúčelové 

prototypy strojů, zařízení a technologií, jenž jsou schopné nabídnout zákazníkům 

technická řešení problémů, která běžný trh nenabízí. V této oblasti provádí i vlastní 

vývoj. Projektuje technickou dokumentaci k vlastním vyrobeným prototypům strojů i ke 

strojům od jiných výrobců. Zhotovuje topné desky do různých strojů, poskytuje 

poradenství v této oblasti a servis jak k vlastním vyrobeným strojům, tak ke strojům od 

jiných výrobců. 

I když je STROZATECH s. r. o. na našem trhu jen krátkou dobu, má ve výše 

uvedených oblastech podnikání velké zkušenosti a znalosti, pramenící z vědomostí 

jejích zaměstnanců, zvláště pak jejího zakladatele. Tyto vědomosti a znalosti patří ke 

know-how firmy, která má hlavně díky majiteli mnohaleté zkušenosti v oblastech: 

� shakedown efektu konstrukčních ocelí, 

� technického rozvoje rozmítacích pil na kulatinu (sytém VTR), 

� technického rozvoje loupacích strojů zvláště řady DLA, 

� technického rozvoje hydraulických lisů zvláště typu LD, 

� problematiky křehkého lomu konstrukčních ocelí, 

� výroby automatických lisovacích uzlů na lisování dveří, laťovek, překližek, 

parket, plovoucích podlah. 

 

 

 



 30 

4.1.3 Předmět podnikání  

V současné době firma provádí následující činnosti: 

� udržuje v provozu a opravuje starší stroje a zařízení, které vyrobila 

Královopolská strojírna Brno, 

� poskytuje kompletní servis, opravy a renovace starých strojů na zpracování 

dřeva, které byly vyrobeny v KSB Brno. Jedná se o loupací stroje, rámové 

pily a zejména hydraulické lisy a taktéž podobné stroje od jiných výrobců,  

� zhotovuje projekty, výkresovou dokumentaci a dodávky zařízení 

a technologií, které nemají jednoznačného dodavatele, 

� vyvíjí a navrhuje stroje, zajišťuje subdodávky a výrobu dílů, montáž strojů 

je-li třeba i v kooperaci s jinými odbornými společnostmi,  

� vyvíjí a vyrábí různá zařízení pro široké uplatnění. Jedná se například 

o dopravníky a manipulátory, 

� vyvíjí a dodává technologické uzly na lisování překližky, parket, dveří 

a vulkanizaci gumy, 

� provozuje poradenskou činnost  a asistenci, 

� ochotně se ujímá úkolů, na které si jiní dodavatelé netroufnou – jedná se 

zejména o uvedení výsledků výzkumu a vývoje do provozních podmínek. 

 

Mezi vedlejší oblasti působnosti patří: 

� zprostředkování obchodu a služeb. Společnost tímto pomáhá ostatním 

firmám při hledání specializovaných dodavatelů, odběratelů či zákazníků.  

� společnost také zprostředkovává prodej starších strojů, zařízení, technologii, 

topných desek, 

� poskytuje poradenství v oblasti hutnictví, zemědělství a lesnictví. 

4.1.4 Cíl firmy  

Hlavním cílem je vybudování stabilní a konkurenceschopné společnosti nabízející 

jednoúčelové prototypy strojů, zařízení a technologií, které poskytnou zákazníkům 

technická řešení problémů, které běžný trh nenabízí.  

Působením na své oborové okolí  chce vytvářet pevné oborové vztahy a svazky, 

které povedou k vzájemné dlouhodobé spolupráci založené na důvěře a schopnosti 
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zúčastněných stran. Dalším cílem je šířit její dobré jméno mezi dodavateli i zákazníky 

nejen v oboru, ale i mimo něj.  

V současné době je cílem expanze, růst a rozvoj, protože stávající podmínky začaly 

být nevyhovující. V budoucnu by společnost chtěla vybudovat a následovně provozovat 

továrnu na prototypy a technologie, které budou uvádět výsledky výzkumu do výroby. 

 

Společenský cíl 

V oblasti výzkumu a vývoje zohlednit i ekologické a společenské zájmy při 

navrhování a výrobě strojů, či jiných zařízení. Upřednostnit vývoj a výrobu strojů 

zpracovávajících druhotné suroviny, či jinak snižující ekologickou zátěž pro životní 

prostředí. Příkladem uplatnění tohoto cíle je podílení se společnosti na vývoji a výrobě 

technologie na zpracování použitých plastů na vysoce jakostní výrobky, které mohou 

konkurovat výrobkům vyrobených z primárních materiálů.  

Společnost pomáhá při výchově odborníků z řad vysokoškolských studentů, 

vedením jejich diplomových prací, které řeší praktické úkoly vyplývající z praxe.   

 

Odborný cíl 

Společnost si klade za cíl pomoci pozvedávat odbornou úroveň. To praktikuje 

střetáváním se s odborníky ze stejných či příbuzných oborů, zejména účastí na 

veletrzích s odbornou tématikou a nepřetržitým kontaktem s obcí subdodavatelů 

a zákazníků, od nichž získává poznatky o jejich potřebách a trendech v oboru.   

 

Pro dosažení maximálního úspěchu společnost využívá následujících prvků: 

� individuální přístup při komunikaci se zákazníky a dodavateli, 

� empirický přístup, 

� odbornost, 

� vstřícnost, 

� zásadovost, 

� rychlé kvalitní rozhodování. 
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4.1.5 Místo působení  

Firma sídlí v Brně, což pokládá za výhodu vzhledem k širokému zázemí v podobě 

brněnské průmyslové aglomerace.  

V současné době působí na trzích České republiky, Německa a Slovenska. 

Společnost se nebrání jakémukoliv trhu, je-li pro obě zúčastněné strany výhodným. 
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4.2 Strategická analýza okolí 

Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit relevantní 

faktory, které mohou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie firmy. Je proto 

nezbytné kvalifikovaně analyzovat existující trendy a získat informace umožňující 

odhalit budoucí vývoj. Zkvalitnění procesu tvorby strategie předpokládá včas 

identifikovat pozitivní i negativní důsledky současného vývoje, na pozitivní navázat 

a negativní eliminovat. Analýza obsahuje analytické techniky používané i pro 

identifikaci vztahů mezi okolím podniku zahrnujícím makrookolí, odvětví, konkurenční 

síly, trh a konkurenty. Strategická analýza je základní součástí vědecké metody. (7) 

 

Strategickou analýzu můžeme rozdělit na: 

1) Analýzu obecného okolí  

2) Analýzu oborového okolí  

3) Analýzu vnitřního prostředí  

4.2.1 Analýza obecného okolí – PEST analýza 

Analýza obecného okolí znázorňuje sociální, politický, technologický 

a ekonomický celek, ve kterém se podnik nachází. Tyto vlivy se podílí na úspěšnosti 

a efektivnosti podniku. Hlavním rozhodujícím faktorem je skutečnost, jak se podnik 

těmto vlivům přizpůsobí a jak na ně bude reagovat. Obecné okolí zahrnuje vlivy 

a okolnosti, které vznikají mimo podnik a podnik je nemá možnost ovlivnit. Hlavní 

zbraní v boji proti těmto vlivům je příprava na možné alternativy, aktivní reakce 

na vznikající změny a včasné přijmutí správných rozhodnutí.   

Analýza obecného okolí je známa v několika modifikacích. Základní forma 

je PEST (vlivy - politické, ekonomické, sociální, technologické), další je zkrácená 

forma PES (vlivy - politické, ekonomické, sociální), nebo rozšířená forma SLEPTE 

(vlivy – sociální, legislativní, ekonomické, politické, technologické, ekologické). 

Pro splnění cílů diplomové práce jsem vybral formu vnějších vlivů PEST. (7) 

4.2.1.1 Politicko – legislativní faktory 

V části politicko-legislativních vlivů budu analyzovat vlivy politické a s nimi 

spojené vlivy legislativní, které mají vliv na podnikání malých a středních firem. Moje 
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oblast zkoumání se bude zabývat současnou politickou situací v ČR, daňovou zátěží 

a vládním programem na  podporou rozvoje malých a středních firem.  

Listopad 1989 se stal pro Českou republiku historickým mezníkem v jejím 

politickém vývoji. Politické, následně i legislativní změny se výrazně projevily 

v ekonomické oblasti. Privatizace státních podniků dala možnost široké veřejnosti 

zapojit se do podnikatelských aktivit. Vnitřní politická stabilita, ekonomický rozvoj 

a legislativní změny zaručující demokratický vývoj ČR umožnily začlenění se 

do vojenských a ekonomických uskupení jakými jsou NATO a Evropská unie. 

K podpoře rozvoje malého a středního podnikání vláda vytvořila svou koncepci pro léta 

2005 až 2006. Tato podpora směřovala ke zvyšování konkurenceschopnosti malého 

a středního podnikání v podnikatelském prostředí. Finance, které byly poskytnuty 

v různých formách v roce 2005 dosáhly 4 608,4 mil. Kč a v roce 2006 dosáhly 

6 576,5 mil. Kč. Podpora tohoto podnikání však touto koncepcí neskončila, ale byla 

dále rozšířena jako strategie v této oblasti pro období let 2007 až 2013. (14) 

Vládni koncepce podpory rozvoje malého a středního podnikání v letech  
2007 - 2013 

V prováděcím dokumentu k Operačnímu programu podnikání a inovace (dále OPPI) 

bylo stanoveno celkem sedm prioritních os z nichž budou v zájmu firmy 

STROZATECH s. r. o. čtyři následující:  

� Osa č. 2 Rozvoj firem 

� Osa č. 4 Inovace 

� Osa č. 5 Prostředí pro podnikání a inovace 

� Osa č. 6 Služby pro rozvoj podnikání 

Protože tato koncepce je aktuální a v hlavním důsledku se bude týkat i firmy 

STROZATECH s. r.o., budu zde analyzovat to podstatné pro realizaci podnikatelského 

záměru.: 

a) rozšíření podpory rozvoje malého a středního podnikání je hlavním faktorem 

sociální stability a ekonomického rozvoje ČR, 

b) možnost získání značného rozsahu prostředků ze strukturálních fondů,  

c) odstranění dalších bariér rozvoje a efektivního působení malých a středních 

firem v kraji, v české ekonomice i za jejími hranicemi,  
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d) zlepšování a rozvoj infrastruktury pro rozvoj podnikání (programy Prosperita 

a Školící střediska, poradenské služby), 

e) přímé podpory pro malé a střední podnikatele (programy zvýhodněných úvěrů, 

programy poskytující dotace podnikatelům k rozvoji konkurenceschopnosti 

a inovačně zaměřených projektů), 

f) zjednodušení daňové legislativy a snižování administrativy jako faktorů 

působících na vytváření příznivějšího  podnikatelského prostředí. 

Konkrétně firma STROZATECH s. r .o. bude využívat dle uvedených bodů tuto 

podporu takto: 

a) vládní koncepce dává jasnou strategii a také určitou záruku pro firemní 

podnikání nejméně do roku 2013. To firmě umožňuje plně realizovat tento 

podnikatelský záměr na rozšíření firmy do cca 11-ti zaměstnanců, kdy se plně 

zhodnotí vložené investice i kapitál. Minimalizuje se tak i riziko, že by tento 

záměr mohl být z „vyšších míst“ mařen. 

b)  na podporu podnikání je ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva průmyslu 

a obchodu vynaloženo celkem pro rok 2008 až 2009 3 900 mil. Kč, do roku 

2013 se předpokládá vynaložit dalších 13 600 mil. Kč. Vedle prostředků státního 

rozpočtu budou na podporu podnikání využity i prostředky strukturálních fondů 

EU, především Evropského fondu pro regionální rozvoj, jehož prostředky jsou 

určeny na podporu infrastruktury a výrobních investic. Je reálný předpoklad, 

že takto bude vynaloženo celkem na roky 2008 až 2009 23 450 mil. Kč. 

Se znalostí problematiky poskytování a přidělování těchto prostředků bude firma 

STROZATECH s. r. o. usilovat o přidělení finančních částek k zabezpečení 

svých realizačních záměrů. K tomu v souladu s platnou legislativou připraví 

požadované náležitosti ve stanovené lhůtě a požadavku. (14) 

 

Existence vládní koncepce na podporu rozvoje malého a středního podnikání 

poskytuje jistotu malým podnikatelům, že vláda vyvíjí snahu podpořit malé firmy jako 

je STROZATECH s. r. o. v  jejich snaze uplatnit se na trhu. Konkrétní kroky tohoto 

vládního programu, které ovlivní firmu STROZATECH s. r.o. a podpoří její rozvoj 

spočívají v: zjednodušení daňové legislativy a snižování administrativy, posuzování 

dopadu navrhované legislativní změny na malé a střední podnikatele jako nedílnou 
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součást legislativního procesu, zveřejňování právních předpisů před datem jejich 

účinnosti v dostatečném předstihu, snížení administrativní zátěže pro podnikatele 

a posílení práv věřitelů, větší šance na dosažení kapitálu z různých fondů, cenově 

zvýhodněné záruky za bankovní úvěry, úvěry se sníženou úrokovou sazbou a dotace. 

 

Daňová zátěž 

Mezi legislativní vlivy, které přímo ovlivňují firmu STROZATECH s. r. o. patří 

jednoznačně daň z příjmů právnických a fyzických osob. U kapitálových společností 

dochází k dvojímu zdanění příjmů a to příjmů celé firmy daní z příjmů PO a následně 

jsou zdaňovány jednotlivé příjmy zaměstnanců daní z příjmů fyzických osob.   

Současná sazba daně z příjmů právnických osob s účinnosti od 1. 1. 2008 je 21 %. 

Snížení sazby daně z příjmů právnických osob na 20 % nabude účinnost od 1. 1. 2009 

a s účinností od 1. 1. 2010 by tato daň měla být snížena na 19 %. 

 

Ukazatel 
S účinností od 

1. 1. 2008 

S účinností od 

1. 1. 2009 

S účinností od 

1. 1. 2010 

Sazba daně z příjmů 

právnických osob 
21 % 20 % 19 % 

Tab. 2 Sazba daně z příjmů PO 
Zdroj: Business center (10) 
 

Sazba daně z příjmů fyzických osob s účinností od 1. 1. 2008 je 15 % a s účinností 

od 1. 1. 2009 bude 12,5 %. (10) 

 

Ukazatel S účinností od 1. 1. 2008 S účinností od 1. 1. 2009 

Sazba daně z příjmů 

fyzických osob 
15 % 12,5 % 

Tab. 3 Sazba daně z příjmů FO 
Zdroj: Business center (10) 
 

Z hrubé mzdy odvádí zaměstnavatel za zaměstnance jako svou zákonnou povinnost 

celkem 35 %, z toho 26 % sociální a 9 % zdravotní pojištění. Zaměstnavatel 

zaměstnanci strhne a odvede celkem 12,5 % z objemu hrubých mezd, z toho 8 % 

sociální a 4,5 % zdravotní pojištění.  
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Ukazatel 
Placené 

zaměstnavatelem 

Placené 

zaměstnancem 
Celkem 

Sociální pojištění 26 % 8 % 34 % 

Zdravotní 

pojištění 
9 % 4,5 % 13,5 % 

Celkem 35 % 12,5 %  

Tab. 4 Sociální a zdravotní pojištění 
 

Dalším vlivem je výše daně z přidané hodnoty (DPH), které je v sazbě základní 

a snížené. Základní sazba DPH činí 19 % a snížená sazba 9 %.  

 

Ukazatel Základní Snížena 

Sazba daně z přidané 

hodnoty 
19 % 9 % 

Tab. 5 Sazba daně z přidané hodnoty 
 

 Snižování daně z příjmů právnických osob je motivujícím faktorem a dobrým 

signálem pro firmy. Snižování daně z příjmů fyzických osob je pro zaměstnance dobrou 

zprávou, ovšem zavedení výpočtu základu daně ze super hrubé mzdy snižuje přínos 

získaný ze snížení daně z příjmů. Sociální a zdravotní pojištění i nadále zůstává stejné. 

Snižování DPH celkově zlevňuje cenu pro konečného spotřebitele. Celkové snižování 

daňové zátěže by mělo podnítit rozvoj a prosperitu firem.  

4.2.1.2 Ekonomické faktory 

V této části budu analyzovat ekonomické vlivy, které působí na STROZATECH 

s. r. o. a oblast jeho podnikání. Těmito faktory jsou vývoj HDP, odvětvová struktura 

MSP, míra  inflace.  

 

Vývoj HDP 

Současný stav a budoucí vývoj HDP je důležitým ukazatelem stavu ekonomiky 

České republiky. Díky prognóze ČNB o vývoji HDP z 7. 2. 2008 mohu predikovat 

možný budoucí vývoj. Na základě prognózy ČNB by měl být meziroční růst reálného 

HDP v roce 2008 4,1 %. Prognóza pro rok 2009 předpokládá meziroční růst reálného 

HDP na 4,6 %.  
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Díky uvedenému vývoji HDP mohu předpokládat vliv na mnou sledovanou 

společnost. Spíše než další růst HDP se očekává jeho stagnace a pokles z vysokých 6 % 

přibližně na 4 % - 5 %. Na růstu HDP se velkou měrou podílí vývoz. Protože zákazníci 

firmy jsou z velké části podniky výrobní, které své výrobky také vyvážejí, 

může to na ně mít určitý vliv. Díky možnému poklesu HDP nebude ekonomika 

tak bohatá. Očekávaný pokles HDP nebude tak významný, aby výrazně ovlivnil 

nákupní chování zákazníka. To znamená, že pokud plánovali koupi nějakého výrobního 

prostředku, budoucí vývoj ekonomiky je v tom neutvrdí ani je neodradí. Vzhledem 

k dřívějšímu 6 % růstu HDP v roce 2007 (vysoký růst), následuje návrat české 

ekonomiky k HDP kolem 4 % - 5 %, čemuž odpovídá i predikce ČNB. (11) 

 

Ukazatel Rok Ve výši 

2007 6,1 % 

2008 4,1 % meziroční růst reálného HDP 

2009 4,6 % 

Tab. 6 Predikce HDP ČNB z 7. 2. 2008 
Zdroj: ČNB (11) 

 

Obr. 1 Nejistota budoucího vývoje HDP 
Zdroj: ČNB (11) 

Výše uvedený obrázek zachycuje nejistotu budoucího vývoje růstu HDP dle 

prognózy ČNB. Nejtmavší část kolem středu prognózy odpovídá vývoji, který nastane 

s 30% pravděpodobností. Rozšiřující se části zobrazují postupně vývoj s pravdě-

podobností 50 %, 70 % a 90 %. (11) 
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Inflace 

Inflaci můžeme chápat jako vzestup většiny cen v ekonomice ČR. Jedná se 

o oslabení reálné hodnoty, tedy kupní síly dané měny proti zboží a službám, které 

nakupujeme. Pokud je v ekonomice ČR přítomna inflace spotřebitelských cen, pak 

pro nákup stejného koše zboží a služeb potřebujeme čím dál tím více peněžních 

jednotek. Vývoj inflace je faktor, který má vliv na cenu komponent, které jsou nutné 

pro výrobu a opravu strojů, zařízení či technologií.Vhodná predikce inflace může ušetřit 

finanční prostředky tím, že se cena produktu určí vyšší v důsledku několikaměsíční 

výroby, v průběhu které vzrostou ceny potřebných komponent pro výrobu 

rozpracovaného stroje. Také je zde možnost drahé součásti nakupit před růstem cen, což 

může vést ke snížení celkových nákladů a tím k vyššímu zisku.      

Česká národní banka stanovila pro roky 2008 a 2009 inflační cíl 3 %. Očekávaná 

inflace se může měnit  v důsledků nepředpokládaných výkyvů např. úpravou nepřímých 

daní, což má na inflaci jen krátkodobý dopad, po kterém se vrátí na původní hodnotu. 

Z důvodu  růstu cen předpokládá ČNB ve 4. čtvrtletí 2008 růst inflace od 4,4 % - 5,8 % 

a na základě tohoto vývoje predikuje inflaci ve výši 5,3 %. V 2. čtvrtletí 2009 

je předpokládaná inflace 2,4 %. Pro předpokládanou inflaci, jejíž změny nejsou příliš 

veliké není třeba přijímat speciální opatření. Je však vhodné při uzavírání smluv a při 

stanovení ceny předem brát tento faktor v úvahu.  

 

Ukazatel Horizont  Ve výši 

4. čtvrtletí 2008 5,3 % 
Meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen 

2. čtvrtletí 2009 2,4 % 

Tab. 7 Predikce inflace ČNB z 7. 2. 2008 
Zdroj:.ČNB (11) 
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Obr. 2 Nejistota budoucího vývoje inflace 
Zdroj: ČNB (11) 

Výše uvedený obrázek zachycuje nejistotu budoucího vývoje inflace dle prognózy 

ČNB ze 7. 2. 2008. Nejtmavší část kolem středu prognózy odpovídá vývoji, který 

nastane s 30 % pravděpodobností. Rozšiřující se části zobrazují postupně vývoj 

s pravděpodobností 50 %, 70 % a 90 %. (11) 

Odvětvová struktura MSP 

Většina zákazníku společnosti STROZATECH s. r. o. jsou malé a střední firmy 

v oblasti průmyslu, proto je třeba analyzovat jejich stávající vývoj a počet.  

Dle propočtu MPO byl počet ekonomicky aktivních malých a středních firem 

na území ČR v roce 2006 v oblasti průmyslu 159 684. 

Každá z těchto průmyslových firem může být potencionálním zákazníkem. Tedy 

je na českém trhu dostatek potencionálních zákazníků, které může firma oslovit. (14) 

4.2.1.3 Sociální faktory 

Žádný ze sociálních faktorů nemá zásadní význam ani vliv na poptávku 

po produkci firmy.  

4.2.1.4 Technologické faktory 

Technologické inovace jsou silnou stránkou pro každou firmu, která se pohybuje 

ve stejném segmentu jako STROZATECH s. r. o. Tyto vlivy mohou firmu posunout 
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o několik kroků napřed v porovnání s její konkurencí a díky tomu je v zájmu každého 

podniku inovační trendy sledovat.  

Firma aktivně sleduje nové trendy a technologie ve svém oboru. Pravidelně 

se účastní strojírenských a dřevařských veletrhů u nás i v zahraničí. Sleduje konkurenci, 

nové technologie a udržuje krok s novými trendy. Ve své práci používá nové materiály 

a prvky dle potřeb projektu, či přání zákazníka. Projektování probíhá v 3D modelech, 

které jsou prověřeny počítačovou simulací. Jako příklad používání nových technologií 

u nízkotlakých hydraulických systémů mohu uvést použití gumových koberců 

tlakovaných vodou, nebo vzduchem při lisování materiálů místo technologie, která 

obstarává tlak pomocí hydraulických válců.  Technologii, technické postupy a principy, 

které firma v současnosti využívá při konstrukci a výrobě, jsou dlouhodobě používané 

v strojním odvětví a jejich změna je velmi obtížná.  

Změny v technologiích a technických postupech nejsou pro firmu nebezpečím, 

protože v tomto odvětví přicházejí jen velice pozvolna. Vhledem k velikosti firmy 

a jejímu zaměření je schopna velice pružně reagovat na případné změny technického 

charakteru. Firma se změnám nebrání, sama je vyvolává, je jejich tvůrcem 

a inovátorem.  

4.2.1.5 Vyhodnocení analýzy PEST  

Sametový průběh  přechodu od komunistické moci k demokratickému systému 

je nedílnou součástí historie ČR. Česká republika naplňuje prvky demokracie tak, 

jak je možno v dnešní době tento nejvyšší princip chápat. Dlouhodobě stabilní politická 

situace a běžný vývoj na naší politické scéně, který není nějak diametrálně odlišný 

od vývoje politických scén zemí EU, dává jistotu občanům této země, zahraničním 

investorům i malým a středním podnikům.   

Pro rozvoj malého a středního podnikání existuje podpora ze strany vlády. 

Existence vládní Koncepce podpory rozvoje malého a středního podnikání je jasným 

signálem pro drobné podnikatele, že vláda této země si je vědoma jejich důležitosti a že 

vytváří programy na jejich podporu. Vládní Koncepce podpory rozvoje malého 

a středního podnikání pro roky  2007 - 2013 navázala na vládní podporu z let 

2005 - 2006. Je zde vidět jasná vládní vize podpory pro malé podnikatele do roku 2013.  

Finance pro tuto podporu pramení jak ze státního rozpočtu, tak z fondů EU. Je patrné, 

že Česká republika se snaží vytvořit příznivější prostředí pro malé a střední podniky 
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a pomoci jim v začátcích i v jejich dalším rozvoji. Stav HDP je ovlivněn vývojem 

ekonomiky, která po svém silném růstu v předchozích letech zaznamená ve svém 

dalším vývoji stagnaci. Podle predikce ČNB by HDP měl svůj dosavadní růst zastavit 

a klesnout z nynějších 6 % na hodnotu 4 % až 5 % v roce 2009. Budoucí vývoj 

ekonomiky směřuje k návratu ze současných vyšších hodnot k hodnotám, které jsou 

z dlouhodobého hlediska běžné pro naši ekonomiku. Tento vývoj neznamená významný 

útlum ekonomiky a tedy nebude mít výrazný vliv na rozhodnutí o koupi stroje 

potencionálním zákazníkem.   

Růst většiny cen v ekonomice je příčinou zdražování produktů a tedy i komponent, 

které jsou použity na firemní zakázky, což prodražuje konečnou cenu produktu. Firma 

ve svých kalkulacích počítá se současnou cenou materiálu a služeb, z kterých stanoví 

cenu konečnou. Vývoj a zhotovení stroje je dlouhodobá záležitost. Vysoký nárůst 

inflace zde  může sehrát svoji roli zvláště v případech, kdy je dohodnuta konečná cena 

před výrobou stroje. Následné zvýšení cen jednotlivých komponent může značně zvýšit 

náklady a snížit tak očekávaný zisk. Očekávaný vývoj inflace pro rok 2008 a 2009 

by neměl mít významný vliv na uvedenou podnikatelskou činnost. Je však vhodné 

při uzavírání dlouhodobých smluv brát tento faktor v úvahu. Na růstu cen se podílí 

i jistý psychologický vliv, kdy růst cen je větší než je ve skutečnosti inflace, z důvodu 

navýšení ceny každého mezičlánku více než je třeba.   

Technologické inovace firma aktivně sleduje a podílí se i na jejich vzniku 

a následném užití v praxi.  

4.2.2 Analýza oborového okolí firmy 

V této části strategické analýzy se zaměřím na oborové okolí firmy, kde analyzuji 

zásadní působení vlivu zákazníků, dodavatelů a konkurentů na společnost 

STROZATECH s. r. o. 

4.2.2.1 Sektor zákazníků 

Snahou každé firmy je udržet si nejen své stávající zákazníky, ale aktivně hledat a 

oslovovat nové. Proto si firma musí odpovědět na následující otázky: Kdo jsou její 

zákazníci? Kdo by měli být její zákazníci? Kdo by mohli být její zákazníci? Na základě 

odpovědí by firma měla stanovit strategický přístup k jejich oslovení. 
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Zákazníky Strozatechu jsou drobní živnostníci, malé, střední i velké firmy. Nejsou 

to tedy ve většině případů běžní konzumenti, jak je v dnešním pojetí chápáno, ale 

živnostníci, podnikatelé nebo právnické osoby. V tomto případě nelze hovořit o hlavním 

zaměření firmy na konkrétního zákazníka, ale spíše o zaměření firmy na určitou jejich 

skupinu. Toto zaměření odpovídá hlavní činnosti firmy, kterou je zhotovení 

jednoúčelových strojů, zařízení a technologií, tedy zakázková výroba. Pokud bych měl 

charakterizovat hlavní zákazníky, byly by to střední firmy převážně z České republiky a 

Slovenska. Každý zákazník má specifické požadavky a potřeby, které jsou 

uspokojovány specifickou individuální nabídkou. Například v případě individuální 

poptávky po specifickém strojním vybavení je mu nabídnuto odborné poradenství 

a pomoc při řešení problému s návrhy na optimální výběr stroje, jeho umístění, servis 

a obsluhu. Jak již bylo uvedeno jedná se o zakázkovou výrobu a proto má rozhodující 

slovo zákazník, kterému se musí vyhovět ve všech požadavcích. Každá zakázka musí 

být bezvadně zajištěna a musí splňovat jeho očekávání.  

4.2.2.2 Sektor dodavatelů 

Volba vhodného a spolehlivého dodavatele, který bude dodávat vysoce jakostní 

dodávky je pro firmu velmi důležitým krokem, protože z dodávek se skládá celý 

výsledný produkt a odvíjí se od nich jeho kvalita. Volba dodavatele záleží na několika 

klíčových faktorech: jakost, cena, spolehlivost, vstřícnost, krátké dodací lhůty. Jelikož 

se jedná o zakázkovou výrobu strojů, zařízení a technologií, je třeba pro každou 

specifickou zakázku najít i specifické dodavatele. Ti, kteří obstáli v požadavcích jsou 

kontaktování i pro další objednávky v dané oblasti jejich působení. Díky potřebě více 

dodavatelů z různých oborů,není pro firmu žádný z nich klíčový, lze ho snadno nahradit 

a nemá tedy na ni zásadní vliv. V rámci dlouhodobější spolupráce a dobrých vztahů si 

STROZATECH s. r. o. utváří oblast dodavatelů, s kterými již úspěšně spolupracoval.  

4.2.2.3 Sektor konkurentů 

Konkurence působí na prodávajícího i kupujícího, snižuje ceny, rozšiřuje volbu a 

možnosti zákazníka, vytváří individuální přístup a individuální produkty, ovšem je také 

hnací silou inovací, vytváří nové myšlenky, patenty a působí na růst trhu.    

Konkurence firmy STROZATECH s. r. o. ve svém důsledku není příliš velká. 

Tento fakt je zapříčiněn poskytováním takového komplexního produktu, který 
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konkurenční firmy nenabízejí. V této strategii spočívá velká síla. Jsou firmy, které 

se zabývají konstrukčními a projekčními činnostmi. Výsledkem jejich práce je 

technická dokumentace. Dále si s technickou dokumentací „zákazníku dělej co chceš“. 

K těmto firmám patří např. fa SoliCAD, s.r.o. nebo fa konCAD. Na opačném 

konkurenčním poli stojí firmy, které sice mají výrobní základnu, ale nemají své výrobky 

a tudíž ani své konkurenty, např. fa Helpteam a. s. Mezi těmito protipóly stojí firmy, 

které mají své výrobky (mají své konstruktéry), ale pro zákazníky nic nekreslí a tedy 

nejsou schopny reagovat na jejich požadavky, např. fa STRA s. r. o. Na navrhování 

strojů, zařízení a technologií si troufnou jen větší firmy jako je DIEFFENBACHER - 

CZ, hydraulické lisy, s. r. o.   

Podnikatelská činnost, kterou se STROZATECH s. r. o. zabývá není obvyklá 

u malých firem. Dodává řešení problémů v komplexu návrhu a nákresu produktu, jeho 

výrobu a uvedení do chodu tzv. na klíč.  To je know-how společnosti za kterým 

se skrývá velké úsilí, ale pro zákazníka je to nejpohodlnější řešení. Má-li sám 

koordinovat problémy vznikající na hranicích jednotlivých činností - např.: mám 

zpracovanou výkresovou dokumentaci - někdo musí objednat subdodávky a dle 

dokumentace zařízení vyrobit. Někdo tuto činnost musí hlídat a to vše stojí peníze. 

Největším konkurentem, který poskytuje podobný komplexní produkt je 

fa KINETIK s. r.o. v Bratislavě.  

KINETIK s. r.o. je soukromá firma, založená v roce 2002 kolektivem pracovníků. 

Firma se zabývá projekcí, konstrukcí, výrobou, dodávkou a montáží dopravní, 

manipulační a balící techniky a automatizací výrobních procesů. V současné době je 

firma KINETIK s. r. o. přímým konkurentem firmy STROZATECH s. r. o. Obě firmy 

působí jak na českém tak i slovenském trhu, avšak KINETIK s. r. o. neposkytuje 

poradenství, renovaci a servis pro stroje na prvotní zpracování dřeva, což obě firmy 

odlišuje. V současné době je trh široký a poskytuje dostatek zákazníků i firmám, které 

neposkytují tak komplexní produkt jako výše jmenované. (13) 

Dalším možným konkurentem je již zmíněná pobočka DIEFFENBACHER - CZ, 

hydraulické lisy, s. r. o., která patří do skupiny Dieffenbacher, Eppingen Německo. Tato 

pobočka sídlí v ČR, byla založena v roce 1992 a její výrobní program zahrnuje tvářecí 

stroje, zařízení pro obor dřevo, výroba dílů na objednávku a isostatické lisy. Pobočka 

patří k výrobcům hydraulických lisů pro dodavatele automobilového průmyslu a pro 
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spotřební průmysl. Je tedy zřejmé, že její zaměření je spíše na velké firmy a větší 

objemy, což je jiné zaměření než firmy STROZATECH s. r. o.  (12) 

S konkurencí firma bojuje poskytováním komplexního produktu o který se 

zákazník od jeho návrhu až po realizaci nemusí starat tzv. výroba na klíč. Odvětví 

ve kterém firma působí je otevřené pro konkurenci, která se může specializovat 

na určitý úzký segment v případě menší firmy, nebo zahájit sériovou výrobu v případě 

větší firmy, kde je ovšem konkurence značná. V obou případech musí mít potřebné 

znalosti a zkušenosti v oboru, což je hlavní podmínkou pro vstup na tento trh.    

4.2.3 Porterův model konkurenčního prostředí firmy  

Na základě výše vypracované analýzy oborového okolí, která se skládá z analýzy 

zákazníků, dodavatelů a konkurentů, jenž jsou součástí Porterova modelu pěti sil, mohu 

určit vyjednávací sílu u následujících faktorů: 

4.2.3.1 Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazníky  firmy jsou živnostníci, malé, střední i velké firmy. Největší část 

zákazníků tvoří firmy střední do 250 zaměstnanců. Jelikož se jedná o zakázkovou 

výrobu „na  klíč“, vyrobený produkt musí odpovídat jejich požadavkům. Individuální 

poptávka zde nachází individuální nabídku. Zákazník tak nemůže snadno provést 

zpětnou integraci, ale může přejít ke konkurenci, která mu však nenabídne komplexní 

řešení od nákresu po zhotovení za podmínek, které nabízí firma STROZATECH s. r. o. 

Roztříštěnost projektu a rabaty mnoha mezičlánků znamenají velké vynaložené úsilí 

na koordinaci a zvyšují cenu produktu. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinečné 

konstrukční řešení, nemá na trhu ekvivalent ve formě substitutu. Zákazník ale může 

zakázku zadat ve formě mezičlánků více firmám, které jsou na trhu známé a prověřené, 

než aby rizkoval delegování celé zakázky malé firmě. Díky těmto vlivům hodnotím 

vyjednávací sílu zákazníků jako značnou.  

4.2.3.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost používá mnoho specializovaných dodavatelů od malých firem až  po 

velké. Zpětná integrace zde není možná, díky mnoha různým odvětvím a technologiím. 

Existence substitutů je velmi omezená a pramení z rozhodnutí od koho bude daná 

komponenta koupena. STROZATECH s. r. o. není klíčovým odběratelem žádného 
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dodavatele, zato si z nich může vybírat. Malé dodavatelské firmy jsou pružnější 

a ochotnější diskutovat o ceně a podmínkách dodávek. Střední a velké firmy mají 

stanovené podmínky a nemají je důvod měnit, protože pro ně malý odběr jejich 

produkce není klíčový. Proto vyjednávací sílu dodavatelů hodnotím jako středně 

vysokou, hlavně z důvodu existence velké konkurence mezi dodavateli.  

4.2.3.3 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vstup do odvětví je značně složitý díky jisté uzavřenosti a existenci mnoha firem 

v segmentu. Vstup do segmentu předpokládá zkušenosti a znalosti v oboru 

a technologického know-how. Vstoupit na předem rozdělený trh mezi malé a velké 

firmy je velmi obtížné. Malé firmy se mohou specializovat a najít volnou niku. Pro 

velké firmy s hromadnou výrobou je vstup do tohoto silně konkurenčního odvětví velmi 

nákladný. Hrozbu vstupu nových konkurentů do odvětví hodnotím jako nižší.  

4.2.3.4 Hrozba substitutů 

V daném případě můžeme substituci vidět pouze v nahrazení stroje, zařízení či 

technologie od jedné firmy strojem, zařízením nebo technologií od druhé firmy. 

V uvedeném odvětví pojem substituce nespočívá ve svém běžném pojetí, protože vždy 

danou činnost bude vykonávat stroj. Tento stroj se bude ovšem lišit pouze 

v technických parametrech nebo v jiném výrobci, který jej vyrobí. Značný faktor pro 

rozhodnutí zákazníka bude jeho cena. Známé zavedené společnosti stanovují takovou 

cenu, kterou si ze svého postavení mohou dovolit. Poskytují ve své firemní značce 

určitou záruku a jistotu pro zákazníka. Malé společnosti sází na pružnost a uzpůsobují 

cenu zákazníkovi. Pro společnost STROZATECH s. r. o. je stanovení cen zvláště 

malých společností vyrábějící jednoúčelové stroje limitujícím faktorem. Protože 

konkurence v tomto odvětví na českém trhu je vysoká, specializovala se společnost na 

poskytování jedinečných komplexních řešení, která trh běžně nenabízí. Tomu odpovídá 

i výše ceny. Pro nové konstrukční řešení specifického problému je nutné stanovení 

i specifických cen, které se odvíjí od náročnosti a nákladnosti dané zakázky. Pro velké 

společnosti je tento segment zcela nezajímavý. Tyto tržní niky jsou proto volné a čekají 

na malé společnosti, které je uspokojí. Hrozbu substitutů ve smyslu nahrazení jedné 

firmy firmou jinou, která poskytuje podobný stroj,  hodnotím jako vysokou.  



 47 

4.2.3.5 Rivalita firem p ůsobících na daném trhu 

Na daném trhu, kde působí STROZATECH s. r. o. je mnoho firem, které poskytují 

podobné produkty. Jedná se o pomalu rostoucí trh, kde se firmy snaží udržet svoji 

pozici na trhu cenovou i necenovou konkurencí. Je v zájmu firmy najít a poskytnout 

svým zákazníkům produkty či služby, které ji budou odlišovat od ostatních konkurentů. 

V tomto případě je to komplexní produkt, který zahrnuje zhotovení od vývoje, přes 

dokumentaci, po výrobu a uvedení do provozu u zákazníka. V současné době je firma 

KINETIK s. r. o. jediným přímým konkurentem firmy STROZATECH s.  r. o. Obě 

firmy působí na českém i slovenském trhu, avšak KINETIK s. r. o. neposkytuje 

poradenství, renovaci a servis pro stroje na prvotní zpracování dřeva, což obě firmy 

odlišuje. Cenovou úroveň nelze přesně určit vzhledem k tomu, že se jedná 

o zakázkovou výrobu. Dalším možným konkurentem je DIEFFENBACHER - CZ, 

hydraulické lisy, s. r. o., který poskytuje podobné možnosti, ale jeho zaměření je spíše 

na velké výrobní společnosti. Rivalitu firem p ůsobících v daném odvětví hodnotím 

jako dosti značnou.  

4.2.4 Strategická analýza vnitřního prostředí firmy  

4.2.4.1 Faktory řízení výroby 

Firma STROZATECH s. r. o. je projekčně výrobní kancelář s dodáním výrobku 

na klíč. V současné době jen málo firem vyrábí veškeré vlastní produkty samostatně 

díky velkému rozšíření autsorcingu,  což je i případ této firmy. Maximálně využívá 

možností svých dodavatelů, kteří dodávají nejen materiál a komponenty, ale i větší části 

různých zařízení v podobě subdodávek. Konstrukci, montáž a samotnou instalaci 

různých produktů většinou provádí firma sama, v případě složitých zařízení společně 

se specialisty z jiných odvětví.  
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Obr. 3 Postup realizace zakázky 
 

Každé realizaci výrobku předchází poptávka od zákazníka, který má již jasnou 

představu o technickém řešení jenž potřebuje, nebo pouze sdělí svůj požadavek 

a očekává návrh řešení. K dispozici je mu katalog vyrobených produktů, nabídka 

konstrukčních řešení a možnosti případné realizace. Návrh technického řešení 

je prováděn na míru jeho požadavkům, prostorovým, technickým a jiným možnostem. 

Pokud se jedná o výrobu prototypu stroje, zařízení či technologie, vyhotoví se na 

základě mnoha vstupních údajů projektová dokumentace. Po zhotovení kompletní 

dokumentace je určena cena, která se sdělí zákazníkovi a ten dle její výše rozhodne 

o realizaci. Před definitivním zadáním projektu do výroby proběhne jeho poslední 

celková kontrola. Dalším krokem výrobního procesu je zajištění komponent potřebných 

k zhotovení produktu. Firma se snaží držet co možná nejméně komponent na skladě 

kvůli jejich vysokým cenám a různorodosti zakázkové výroby. Strategie minimálních 

skladových zásob je realizovatelná díky pružnosti jednotlivých dodavatelů a krátkým 

dodacím lhůtám. V objednávkách jednotlivých komponent je zachována věcná a logická 

posloupnost, což znamená, že dodávky navazují na sebe a jsou zpracovány bez nutnosti 

delšího skladování. Obtížnou fází přípravy výroby je její vhodné načasování 
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s návazností na jednotlivé dodávky. Požadovaný materiál je tedy zajištěn a jednotlivé 

fáze výroby mohou být realizovány. Postup při zhotovení různých požadovaných 

produktů je odlišný, ale má jisté společné prvky a logické posloupnosti, kterými jsou: 

 
Obr. 4 Postup zhotovení produktu 
 

Dodací lhůta hotového produktu se liší podle složitosti a druhu zakázky. Tato doba 

se obvykle pohybuje v řádu měsíců od podpisu smlouvy. Někteří zákazníci preferují 

co nejkratší dodací lhůtu, jiní podepíší smlouvu a technickou dokumentaci chtějí ihned 

po jejím zhotovení, ale dodání hotového výrobku si objednají později. 

 

Při výrobě jsou využívány následující materiály 

� Ocel 

� Umělé hmoty 

� Barevné kovy a nerez 

� Dřevo 

 

Při výrobě jsou využívány následující technologie   

� Svařování 

� Obrábění, soustružení 

� Frézování 

� Broušení 

� Hoblování 
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Zhotovení produktu 

Kapacitní zkoušky Předání zákazníkovi 
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4.2.4.2 Marketingové a distribuční faktory 

Význam marketingových faktorů může být pro jednotlivé firmy značně 

diferencovaný, přičemž většinou záleží na povaze produktu a množství potencionálních 

zákazníků. Vzhledem ke skutečnosti, že v tržním hospodářství mezi hlavní úkol firmy 

patří prodat svůj produkt a uplatnit se tak na tržních bojištích dnešní doby, 

je marketingovému faktoru přikládán velký význam. Vhodně zvolený marketingový 

mix, hraje významnou roli i u analyzované firmy STROZATECH s. r.o. 

 
A) Produkt 

Základním kamenem firmy je produkt a protože se jedná o zakázkovou výrobu, 

musí odpovídat potřebám, technickým a designovým požadavkům. Zjištění skutečnosti 

zda produkt odpovídá skutečně požadavku zákazníka je důležitým faktorem úspěchu 

zakázkové výroby. Cena, kvalita, funkčnost, dlouhá životnost a bezporuchovost jsou 

faktory, které v případě analyzované firmy hrají významnou roli a působí tak 

na poptávku po firemních produktech. Z výše jmenovaných faktorů jsou hlavní: kvalita 

a cena, která hraje u potencionálního zákazníka významnou roli při jeho rozhodování 

o koupi. Uvedení základní produktové řady u firmy, kterou analyzuji je důležitou částí 

tohoto faktoru. Firma také poskytuje servis a asistenci k podobným produktům 

od jiných výrobců.  

 

Stroje 

Hydraulické lisy s mechanizací dle velikosti topné desky: 

� Od rozměru 400 x 400 mm laboratorní. 

� Lisy na sedáky židlí 600 x 1200 mm. 

� Lisy na dýhování 1300 x 2300 (2500) mm. 

� Lisy na lisování dveří 1400 x 2800 (3000) mm. 

� Lisy na žehlení dýhy 1700 x 6000 mm. 

� Vulkanizační lisy na gumu 800 mm x 25000 mm. 

 

Dle užití v kg/cm2  

�  0,5 kg/cm2 dýhování, 

� 5-10 kg/cm2 lisování interních dveří, 
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� 10-12 kg/cm2 lisování laťovky, 

� 15-25 kg/cm2 lisování překližky, 

� 25-30 kg/cm2 vulkanizace gumy.  

 

Hydraulické systémy 

� Nízkotlaký do 30kg/cm2 

- Pro vulkanizaci a lepení gumy (médium - vzduch, voda) 

� Vysokotlaký 100kg/cm2 

- Pro lisování rovných výrobků (médium - olej). 

 

Další dělení 

� Počet etáží od 1 do 15.  

� Teplota topného média 90°C – 110 °C (voda). 

� Teplota topného média od 110°C výše (olej). 

 

Zařízení 

Vkládací a vykládací zařízení do běžné velikosti fólie 2,5 m, možno i 3 m. 

Dopravníky a manipulátory ke všem strojům a zařízením. 

 

Technologie 

Firma dodává celé technologické uzly na výrobu dveří, laťovek, parket, 

překližek, dýhy a gumových pásů.   

 

Oprava a renovace 

Opravuje a renovuje stroje pro prvotní zpracování dřeva jako jsou rámové pily, 

loupací stroje, krájecí stroje a hydraulické lisy od různých výrobců.   

 

Poradenství 

Poskytuje poradenství v oblasti strojů na prvotní zpracování dřeva 

a hydraulických lisů používající různé technologie lisování. 
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B) Cena 

Cenová politika je primárně určována na základě kalkulace nákladů a sekundárně 

je dále určena vztahem mezi zákazníkem a firmou. Pokud je zákazník již osvědčený 

a spolehlivý, je konečná cena nižší než v případě nového nebo rizikového zákazníka. 

Předběžná cena se stanoví formou předběžné propočtové kalkulace, na základě které se 

zákazník rozhodne zda-li má o produkt za těchto podmínek zájem. Propočtová 

kalkulace se provádí podle kalkulace srovnatelného výkonu nebo podle odhadu, 

jak to často bývá právě u zakázkové výroby. Předběžnou kalkulaci stanovenou 

na základě odhadu považuji za nedostatečnou. Podle mého názoru je kalkulace 

nepřesná, což může působit nesrovnalosti při určení konečné ceny.  

Kalkulace je stanovena na základě současných cen materiálu a služeb použitých 

v zakázce, kde v konečné ceně je zohledněna i tržní cena na evropských trzích.  

Při společném jednání se zákazníkem se stanoví forma platby za poskytnutý 

produkt, kde zákazník většinou volí nejpozdější termín platby. Osobně v tomto jednání 

vidím velký problém, protože mnohdy je zakázka odvedena a instalována, ale platba 

neproběhne v předem smluveném termínu. Zákazníkovi tak vzniká manévrovací 

prostor, kde po zhotovení stroje se snaží usmlouvat nižší cenu nebo v krajních 

případech produkt odebere a nezaplatí za něj i když jej používá. Vymáhání těchto částek 

je zdlouhavé a pravděpodobnost, že bude zaplacena plná cena se zmenšuje s rostoucím 

časem. Firmě tak vznikají nemalé ztráty.  

 

C) Místo a distribuce 

Jak jsem již dříve uvedl, své sídlo má firma v samém centru města Brna. Dobře 

situované sídlo tak skýtá mnoho výhod jako prestiž, snadná dostupnost a jednoduchá 

orientace i pro mimobrněnské zákazníky, možnost využití přilehlých restaurací 

a konferenčních místností pro obchodní jednání. Jistá nevýhoda je v podobě omezeného 

počtu parkovacích míst pro zákazníky, což se dá řešit jejich dodatečným pronajmutím. 

Zhotovení produktu probíhá dle jeho rozměrů buď v pronajatých prostorách v městě 

Brně a nebo v nasmlouvaných halách v Kramolíně. V distribučních kanálech při dovozu 

hotového produktu zákazníkovi jsou využíváni nasmlouvaní dopravci, protože hmotnost 

i velikost produktů je různá a někdy je nutné pronajmutí jeřábu. Při renovaci a servisu 

jsou potřebné postupy prováděny u zákazníka. Jde-li o distribuci, je využíván plně 
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autsorcing z důvodů, že pro jednu zakázku si firma nemůže dovolit koupit nákladní auto 

nebo jeřáb.  

 

D) Propagace 

Propagace nemůže být v dnešní době opomíjena, protože právě ona tvoří 

potencionální zákazníky, kteří by se bez její existence jen stěží dověděli o dané firmě 

či produktu. Propagace napomáhá k oslovení zákazníků, rozšiřuje povědomí o firmě 

a zlepšuje její postavení na trhu. Firma si je významu tohoto aspektu vědoma a proto 

vliv propagace bere při svém investičním rozhodování v úvahu. Propagace firmy  

probíhá pouze v oboru.  

Firma inzeruje v odborných periodikách jako jsou : 

 

Měsíčníky: 

� Euro-firma 

� Truhlářské listy  

� Gumárenské listy 

 

Týdeníky: 

� Stavospoj  

� Kovo-Dřevo-Stavby-Zásoby-Služby  

� Agrospoj  

 

Propagace je také uskutečňována prostřednictvím celoroční předplacené inzerce 

v časopisu TERRA, měsíčníku pro dřevoproducenty a dřevozpracovatele v ČR. 

Zahraniční propagace se uskutečňuje v ruském periodiku KOMERČNÍ NABÍDKY 

Z ČR.  

 Inzerce na internetu probíhá prostřednictvím webových stránkách s odbornou 

tématikou např. drevari.cz a drevari.sk. Svou činnost firma prezentuje na vlastních 

webových stránkách, kde se snaží oslovit potencionální zákazníky. Investice 

do propagace v podobě inzerce tištěné a internetové v roce 2007 byla  60 000 Kč.   

Jelikož se jedná o zakázkovou výrobu, což je téma ryze odborné, je zde využita 

forma osobního prodeje. Osobní prodej je podpořen katalogem produktů a odborným 
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poradenstvím.Významná podpora prodeje spočívá v možnosti ukázky podobných 

principů fungování produktu přímo v provozech. To je možné jen díky vstřícnosti 

některých firem. Zákazník si tak může prohlédnout jím požadovaný produkt využívající 

podobné principy přímo v praxi.  
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4.2.5 Faktory finan ční a rozpočtové 

Konečná rozvaha firmy STROZATECH s. r. o. ve zjednodušeném rozsahu 

k 31.12.2007 

  AKTIVA (v tis. K č) Brutto Korekce Netto 
Minulé účetní 
období Netto 

 Aktiva celkem 961 -8 953 217 

 A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál - - - - 

 B.   DLOUHODOBÝ MAJETEK 69 -8 61 17 

 B.I.   Nehmotný dlouhodobý majetek - - - 17 

 B.II.  Hmotný dlouhodobý majetek 69 -8 61 - 

 B.V.  Finanční dlouhodobý majetek - - - - 

 C.   OBĚŽNÁ AKTIVA  892  892 200 

 C.I.   Zásoby 376 - 376 - 

 C.II.  Dlouhodobé pohledávky - - - - 

 C.III.  Krátkodobé pohledávky 345 - 345 - 

 C.IV.  Krátkodobý finanční majetek 171 - 171 200 

 C.V. Časové rozlišení - - - - 
 

   PASIVA (v tis. Kč) 
Stav v běžném 
účetním období 

Stav v minulém 
účetním období 

 Pasiva celkem 953 217 

 A.   VLASTNÍ KAPITÁL 541 217 

 A.I.   Základní kapitál 200 200 

 A.II.  Kapitálové fondy - - 

 
A.III. 

 Rezervní fondy, nedělitelný fond a  ostatní fondy ze 
zisku 

- - 

 
A.IV. 

 Hospodářské výsledky minulých let - - 

 A.V.  Hospodářský výsledek běžného období 341 17 

 B.   CIZÍ ZDROJE 412 - 

 B.I.   Rezervy         - - 

 B.II.  Dlouhodobé závazky - - 

 
B.III. 

 Krátkodobé závazky 412 - 

 
B.IV. 

 Bankovní úvěry a výpomoci - - 

 C.   Časové rozlišení - - 
Tab. 8 Rozvaha firmy STROZATECH s. r. o. v tis. Kč 
 Zdroj: Zpracováno na základě firemních informací 
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4.2.5.1  Analýza poměrových ukazatelů 

Ukazatele rentability Hodnota 

ROA 35 % 

ROE 63 % 

ROS 13 % 

Tab. 9 Ukazatele rentability 
 

Výnosnost celkových aktiv (ROA) je 35 %, kde v čitateli je použit hrubý zisk. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje výnosnost vlastního kapitálu měřenou 

čistým ziskem , která představuje výnos pro vlastníka 63 %.  

Rentabilita tržeb (ROS) vyjadřuje skutečnost, že jedna koruna tržeb vygeneruje 13 

haléřů  čistého zisku.  

 

Ukazatele likvidity Hodnota Doporučená hodnota 

Běžná likvidita 2,16 1,5 - 2 

Okamžitá likvidita 0,41 0,5 

Hotovostní likvidita 1,25 1 - 1,5 

Tab. 10 Ukazatele likvidity 
 

Běžná likvidita vyjadřuje skutečnost, že oběžná aktiva pokrývají krátkodobé 

závazky firmy 2,16 krát. Společnost je tedy schopna 2,16 krát uspokojit své věřitele 

kdyby proměnila svá krátkodobá aktiva v daném okamžiku v hotovost. Firma nemá 

problémy se splatností závazků v důsledku nedostatečné výše oběžného majetku. Čím 

vyšší je hodnota tohoto ukazatele tím  menší je riziko platební neschopnosti. Oproti 

tomu vysoká hodnota tohoto ukazatele může poukazovat na nadměrný oběžný majetek, 

což může vést k nižší rentabilitě kapitálu podniku.   

Ukazatel okamžité likvidity  se svou hodnotou 0,41 blíží k hodnotě doporučené a 

vyjadřuje nižší schopnost hradit okamžitě splatné závazky. 

Hotovostní likvidita se hodnotou 1,25 pohybuje v doporučené hranici.  
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Ukazatele aktivity Hodnota 

Průměrná doba obratu pohledávek 48,53 dnů 

Průměrná doba obratu krátkodobých závazků 57,96 dnů 

Obrat aktiv 2,66 dnů 

Tab. 11 Ukazatele aktivity 
 

Průměrné časové období po které jsou odběratelé dlužni STROZATECHU s. r. o. 

je 49 dnů. Doba, která v průměru uplyne mezi okamžikem kdy firma nakoupí materiál a 

okamžikem jeho úhrady je 58 dnů. Průměrná doba úhrady pohledávek je kratší než 

průměrná doba úhrady závazků. STROZATECH s. r.o. tak využívá úvěrování od 

dodavatelů, kteří nahrazují financování krátkodobým bankovním úvěrem. Hodnota 

celkových aktiv se za sledované období  promítne do celkových tržeb 2,6 krát.  

 

Ukazatele zadluženosti Hodnota Doporučená hodnota 

Celková zadluženost 0,43 0,3 - 0,5 

Tab. 12 Ukazatele zadluženosti 
 

Financování firmy dluhem je z 4 3% a pohybuje se v doporučeném rozmezí. Firma 

využívá cizí kapitál s rozvahou a v rozumné míře. (2) 
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4.2.6 SWOT analýza firmy 

Na základě dílčích analýz firmy STROZATECH s. r. o. byla vypracována 

následující SWOT analýza, která identifikuje její silné a slabé stránky, příležitosti 

a hrozby. Tím je stanovena výchozí situace společnosti, která bude sloužit jako podklad 

pro její další rozvoj. 

 

Silné stránky  

� komplexnost poskytovaných služeb (tzn.vývoj, dokumentace, výroba, montáž, 

uvedení do provozu, servis, poradenství), 

� zaměření se na jedinečná řešení technických problémů, která trh běžně 

nenabízí, 

� výroba prototypů na klíč, 

� vysoká kvalita výrobků, 

� individuální přístup, 

� flexibilní přizpůsobení se všem požadavkům zákazníka, 

� široké zaměření společnosti (stroje, zařízení, technologie, topné desky, vývoj, 

oprava, servis, poradenství, asistence), 

� schopnost přenést výsledky vývoje do praxe, 

� vysoká odbornost v oboru, 

� sídlo společnosti v Brně. 

 

Slabé stránky 

� nerozvinutí organizační struktury firmy,  

� nedostatečné smluvní zajištění zakázek, 

� nevyužití potenciálu zaměstnanců, 

� nedostatečné delegování pravomocí,  

� zaměření se na projekty s nízkou možností skutečné realizace,  

� nedostatečná efektivnost při vymáhání pohledávek, 

� stanovení konečné ceny na základě nepřesných kalkulačních nákladů, 

� zaměření se na několik projektů současně - roztříštění úsilí. 
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Příležitosti 

� vstup na nové trhy EU, 

� získání podílu ze zisku z produktu projektovaného firmou, 

� prezentace firmy na veletrzích a výstavách,  

� využití vládních programů pro podporu  MSP, 

� využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, 

� využití nových technologií a objevů, 

� cílená reklamní kampaň na odborných webových stránkách, 

� aktivně oslovit podniky prostřednictvím specializované nabídky, 

� hledat nové zákazníky v příbuzných odvětvích. 

 

Hrozby 

� druhotná platební neschopnost (nárůst dlužníků), 

� rostoucí ceny jednotlivých komponent, 

� rostoucí vyjednávací síla dodavatelů, 

� vstup konkurentů se stejným zaměřením do stejného segmentu. 

4.2.6.1 Vyhodnocení SWOT analýzy  

Na základě vyhotovené SWOT analýzy jsem dospěl k následujícím závěrům.  Silné 

stránky mohu interpretovat jako jasnou výhodu v konkurenčním boji. Jako výhodu 

hodnotím komplexnost poskytovaných služeb, která je neobvyklá pro malou firmu 

v tomto oboru. Na této své nejsilnější stránce by firma měla budovat svoje postavení 

na trhu. Měla by vymezit na trhu jasnou strategii a filosofii, která bude potvrzovat 

skutečnost, že i malá firma je schopna poskytnout takový komplexní produkt, který 

doposud byl dominantou spíše větších firem. Tato silná stránka šetří prostředky, čas 

a starosti zákazníků tím, že sjednocuje všechny činnosti pod komplexní řízení jedné 

firmy, která zajišťuje vše od návrhu až po realizaci, což je výhodné pro obě strany. 

Za svou práci přebírá plnou zodpovědnost. Zaměření se na jedinečná řešení technických 

problémů, které nikdo na trhu neřeší, je další silné specifické vymezení firmy. Nabízí 

tak řešení technických problémů, na které není na trhu běžná specializace, a to jistě 

uvítá mnoho firem s malými specifickými problémy, které jsou bez specialistů jen těžko 

řešitelné. Díky těmto nejsilnějším stránkám mohu predikovat silný potenciál firmy, 

který by měl zaručit dostatek zákazníků. V dnešní době ovšem nestačí jen poskytovat 
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kvalitní produkt, ale zaleží i na tom, jak se firma dále uvede na trhu a jakým způsobem 

daný trh osloví.  

Za nejslabší stránku považuji nerozvinutou organizační strukturu firmy, která tak 

brzdí plné využití všech výše popsaných silných stránek. Slabou stránku také spatřuji 

v nedostatečném smluvním zajištění zakázek, kdy je zakázka odvedena, ale není 

zaplacena v předem smluveném termínu. Z důvodu nedostatečného smluvního ošetření 

neplynou zákazníkům žádné sankce ani penále, které by je motivovalo k včasnému 

dostání svých závazků. S tím je spojena i nízká efektivita při vymáhání pohledávek. 

Včasné odstranění těchto slabých stránek urychlí rozvoj firmy.  

Významnou příležitostí je možnost podílet se na zisku z produktu projektovaného 

firmou. Tuto příležitost lze využít dvojím způsobem. Pokud si zákazník koupí stroj, 

zaplatí za něj jen určitou část ceny a zbytek doplatí až začne prodávat výrobky z tohoto 

stroje. Konečná cena v tomto případě bude ovšem navýšena tak, aby respektovala 

náklady ušlé příležitosti a inflaci. Druhá možnost je skutečnost, že pokud se nějaký stroj 

vyrobený firmou STROZATECH s. r. o. bude vyrábět sériově jinou firmou, bude tato 

firma platit určité procento ze zisku z každého prodaného stroje. Další příležitost 

spatřuji v možnosti získání dotací na určitý projekt z různý fondů a oslovení nových 

zákazníků v příbuzných oborech. 

Jasnou hrozbou je nárůst dlužníků, což může vést k druhotné platební neschopnosti 

a tak ohrozit likviditu firmy. Neméně významnou hrozbou je vstup konkurentů s 

podobným produktovým zaměřením na stejný trh.        
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5 Návrh podnikatelského záměru rozvoje firmy 

 

Návrh podnikatelského záměru vychází ze stanovených cílů, ze současného tržního 

prostředí a z výsledků provedených analýz. Na základě těchto informací jsou 

formulovány konkrétní návrhy, které tvoří ucelený postup, jenž poskytuje návod 

k dosažení firemního rozvoje. Firemním cílem je příprava úspěšného rozvoje firmy 

STROZATECH s. r. o. od roku 2009. Tohoto cíle bude dosaženo realizací nových 

návrhů obsahujících změny v dosavadní firemní strategii. Navržená firemní strategie se 

skládá z návrhů marketingového plánu, organizační struktury, finančního plánu a 

návrhu opatření pro eliminaci platební neschopnosti.  

5.1 Návrh marketingového plánu 

5.1.1 Cena 

Stanovení předběžné ceny před zahájením projektu je důležitý, zato však velmi 

nelehký úkol. Každého potencionálního zákazníka v první řadě zajímá „kolik to bude 

stát?“. Očekává tedy na jasnou otázku přesnou odpověď. Předem stanovená cena 

je proto prvopočátek všeho snažení a zákazník se na základě této informace rozhodne 

o realizaci projektu. Snaha obou smluvních stran je ve tvorbě ceny protichůdná. 

Prodávající preferuje cenu vyšší, kupující  nižší. Vznikne tak cena kompromisu, která 

se opírá o předběžnou propočtovou kalkulaci nákladů. Dodržení předběžné ceny je 

velmi obtížné díky několika skutečnostem: 

� firma se nachází v turbulentním prostředí, kde častá změna je jedinou jistotou, 

� jedná se o zakázkovou výrobu kde jednotlivé produkty jsou odlišné, 

� od začátku realizace až po hotový produkt uběhne jistý časový úsek minimálně 

v řádu měsíců. 

 

Předběžně stanovená cena je proto často jen odhadem, na kterém kupující trvá 

a prodávající usiluje o změnu. STROZATECH s. r. o. na jedné ze svých posledních 

zakázek prodělala 200 000 Kč díky těmto nesprávným odhadům. Zabránit vzniku 

takových případů lze přijetím vhodných nástrojů, jenž budou respektovat vliv 

vstupujících proměnných. 
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Návrh tvorby ceny 

Před stanovením předběžné ceny je vhodné smluvně sjednat o kolik se konečná 

cena může lišit od ceny předběžné. Většinou tento rozdíl činí 10 % z ceny předběžné. 

Stanovení předběžné ceny tak, aby se v konečném důsledku co nejméně odlišovala od 

ceny konečné lze přijetím následujících nástrojů: 

1) Sestavení předběžné propočtové kalkulace na základě úplné technické 

dokumentace + 7 %  jako respektování zásady opatrnosti na neplánované výdaje 

+ marže. 

2) Sestavení konečné ceny na základě výsledné kalkulace úplných nákladů 

+ marže. 

5.1.2 Místo 

Firemní sídlo je v městě Brně na ulici Kounicova 13 v pronajaté kanceláři. 

Současné prostory začínají být nevyhovující, proto bude třeba hledat nové. Vhodným 

řešením je zamluvení nové firemní kanceláře ve stejné budově v jiném patře o rozloze 

45,2 m2. Detailnější rozpracování výhody polohy sídla je v analytické části. Měsíční 

náklady na pronajmutí dalších prostor v centru Brna budou činit 15 331 Kč. 

 

Nájem za kancelář v Kč 

Nájemné měsíčně 1 560 Kč x  45,2 m2 5 876 

Služby měsíčně 1 640 Kč x  45,2 m2 6 177 

Parkovací místo 1 x 830 

DPH 19%  2 448 

Celkem měsíčně 

včetně DPH 
 15 331 

Tab. 13 Nájemné 

5.1.3 Produkt 

Úspěšný produkt je základ existence firmy. Poskytované produktové portfolio musí 

být tak široké, aby vliv útlumu jednoho odvětví neovlivnil existenci firmy. 
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Návrh využití systému Kompass 

Kompass je celosvětová databáze firem ze sedmdesáti zemí světa, která obsahuje 

kolem 30 tisíc českých a 2,1 milionů světových dodavatelů. STROZATECH s. r. o. 

osloví několik českých i světových dodavatelů a z jejich nabídek si vybere tu, která 

bude nejlépe odpovídat požadovaným parametrům (cena, termín dodání, jakost, 

materiál, rozměr, atd.). Navržené využití systému Kompass ušetří čas, úsilí, zdroje 

a poskytne dostatečné informace pro volbu vhodného dodavatele. Cena tohoto produktu 

je 30 000 Kč/rok. 

 

Katalog produktů pro oslovení zákazníka po internetu 

Nabídka služeb bude rozdělena do dvou kategorií dle segmentace trhu na malé 

a velké firmy.  Segmentace tak umožňuje vytvořit nabídku odpovídající zákazníkovi.  

 

Návrh na oslovení malých firem 

Navrhuji vypracovat elektronickou nabídku firemních produktů a služeb, která bude 

formou emailu zasílána malým firmám působících v oboru. Věcná prezentace firmy 

STROZATECH s. r. o. s popisem služeb a produktů je vhodným nástrojem 

k nepřímému oslovení potencionálních zákazníků. Oslovení touto formou 

nepředpokládá okamžitou reakci zákazníků ihned po doručení, ale v budoucnu. 

V případě problémů, které potencionální zákazník bude mít se strojním vybavením, 

mimořádnou havárií, či plánem obnovy stávajícího strojového parku, může oslovit 

firmu a požádat ji o konkrétní nabídku. Cílem je dostat se do povědomí potencionálních 

zákazníků z řad malých firem. Oslovení zákazníka proto musí proběhnout zajímavou 

elektronickou formou s přesným firemním vymezením. Nabídka nesmí být zákazníkem 

po přečtení smazána, ale uložena v počítači pro případ potřeby. Forma elektronické 

nabídky v sobě skýtá mnoho výhod:  

� šetří čas a finanční prostředky, 

�  umožňuje oslovit veliké množství firem kdekoliv na světě, 

� nabídka je doručena ihned,  

� případné nedoručení nabídky je ihned známo,  

� v krátkém časovém úseku je realizována zpětná odezva, kterou je možno dále 

vyhodnotit, 
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� na základě odezvy je možné vypracovat individuální nabídku dle potřeb 

zákazníka. 

 

V případě oslovení potencionálním zákazníkem z řad malých firem dojde 

k osobní nabídce podporované novým katalogem produktů a služeb.   

 

Návrh na oslovení středních  firem 

Nabídka pro každou střední firmu bude speciální a bude se lišit od technologií 

a zaměření, které daná firma používá. Bude probíhat speciální elektronickou prezentací 

nabízených produktů a služeb zasílaných formou emailu. Následně bude nabídka 

podpořena osobním jednáním s ředitelem či jinou kompetentní osobou. Cílem 

je prezentovat možnosti, schopnosti a zkušenosti firmy STROZATECH s. r. o. a dostat 

se tak do jejich povědomí. V případě naléhavé či plánované potřeby se naskýtá 

možnost, že se výrobní podnik obrátí s realizací právě na firmu STROZATECH s. r. o. 

5.1.3.1 Návrh expanze na nové trhy s novými produkty  

Vzhledem ke skutečnosti specializace firmy nejen na lisovací uzly vzniká otázka, 

zda-li by si firma mohla vylepšit současné portfolio poskytovaných služeb a produktů 

případnou expanzí na nové trhy a získat tak zákazníky mimo svůj primární obor. Firma 

má možnost integrace v těch odvětvích, které používají strojní vybavení fungující na 

principech, které nejsou odlišné od těch současných. Uskuteční tak horizontální 

integraci a rozšíří oblast podnikání. 

 

Nabídka nových produktů  firmám v textilním odvětví 

Uskutečnění horizontální integrace je možné realizovat v textilním odvětví 

nabídkou svých produktů a služeb textilnímu průmyslu a drobným firmám zabývajícím 

se touto činností.  

Zejména se jedná o žehlení tkanin a jejich vyrovnání. Realizace je možná dvěma 

topnými deskami většinou z hliníku, které budou žehlit proti sobě. Vytápěny budou 

elektricky s možností regulace teploty. Pro tyto účely bude vhodné použít dvě topné 

desky standardně o rozměrech od 1 m x 1 m do 2 m x 2 m spojené panty, případně 

doplněné o hydraulické otevírání. Nestandardní požadavky v délce a šířce lze 

bezproblémově uspokojit.   
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Drobným firmám a živnostníkům, kteří podnikají v oboru potisku různých druhů 

textilií jako triček, svetrů, mikin, kalhot, bund a podobně, lze také nabídnout firemní 

produkty a služby. Jedná se o stroje využívající topné desky pro zahřátí a lisování 

motivů na vybrané textilie. Vytápění bude probíhat elektricky. Rozměry topné desky 

pro tyto účely jsou standardně kolem 1 m x 1 m.   

Rozměr stroje s topnou deskou bude firma vyrábět dle přání zákazníka. Druh 

topného média bude záležet na požadavku zákazníka a doporučení firmy.  

 

Nabídka nových produktů v potravinářském a příbuzném průmyslu 

V potravinářském průmyslu je třeba výrobky chladit a tedy odvádět teplo pomocí 

laminárního proudění média.  Realizace je možná chladící deskou z různých materiálů, 

která bude chladit požadovaný produkt. Uplatnění je všude tam, kde vznikne potřeba 

chladit na teplotu přibližně do – 20 ºC.   

 

Nabídka nových produktů v průmyslu zpracovávajícím umělé hmoty 

V tomto průmyslu lze vyrábět stroj s kalandrovacími válci většinou o rozměrech 

400 mm x 2 000 mm, které jsou postaveny proti sobě a vyrábí igelitové fólie.  

  

Nabídka nových produktů v zemědělském oboru  

  V zemědělském průmyslu lze vyrábět klece pro hovězí dobytek, které díky 

dobrému konstrukčnímu řešení umožňují provádět různé veterinární úkony (čištění 

kopyt, broušení rohů, veterinární prohlídky) včetně operací.  

 

Nabídka nových produktů firmám v gumárenském odvětví 

Pro gumárenské odvětví lze vyrábět kovové kroužky ve velkých sériích o různých 

rozměrech jako výztuže do tlumících gumových prstenů na dopravní pásy.  

5.1.4 Propagace 

Propagace firmy je klíčovým faktorem jejího úspěchu a dalšího rozvoje. Současná 

firemní propagace je zaměřena na inzerci v odborných periodikách. Tento způsob 

prezentace se ukázal vzhledem k vynaloženým nákladům jako neefektivní. 
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Tištěná propagace přinesla jen minimum ohlasů, avšak stála většinu prostředků. 

Uplatnilo se zde Paretovo pravidlo 80% nákladů na propagaci skončilo jen 20% 

ohlasem. Na základě této neefektivní propagace doporučuji propagaci prostřednictvím 

internetu. 

Reklama na internetu má na rozdíl od tištěné reklamy tři velké přednosti: cílenost, 

rychlost a přesnou měřitelnost. Díky těmto vlastnostem je reklama na internetu velmi 

efektivní. Reklama na internetu má proto tři velké výhody: 

� můžeme ji přesně zacílit, 

� můžeme ji velice rychle spustit, změnit nebo zastavit, 

� můžeme ji přesně měřit. 

Cílená reklama na internetu umožňuje oslovit konkrétního spotřebitele, který se 

o danou problematiku zajímá. STROZATECH s. r. o. tak všechny prostředky, které 

vloží do této reklamy využije cíleně. Zabrání se tak plýtvání peněžních prostředků 

na široký okruh potencionálních zákazníků, což přispěje i k jasnému firemnímu 

vymezení na trhu. 

Reklama na internetu může být velice rychle vytvořena. Výroba textové nebo 

jednoduché grafické reklamy trvá několik minut a během krátkého momentu je možné 

ji změnit. 

Další nespornou výhodou je její přesná měřitelnost. Lze změřit: Jak dlouho 

ji zákazníci vidí? Klikají na ni? Co dělají po kliknutí na reklamu? Vracejí se zpět? 

Procházejí firemní web? Zavolají vám? Nebo se na web už nikdy nevrátí? Kolik jich 

bylo? A z jakých měst či států? Kolik přesně jsem vydělal? Z použití vhodného nástroje 

lze znát odpověď na výše uvedené otázky i mnoho dalších. (15) 

 

Analýza propagace 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsem navrhl soustředit peněžní prostředky především 

na internetovou propagaci, potřebuji znát její úspěšnost. Zjištění efektivnosti propagace 

navrhuji měřit analytickým nástrojem. Z analytických nástrojů, které mi trh nabízí 

vybírám podle mého názoru nejlepší od společnosti Google nazvaný Google Analytics. 

Tento analytický nástroj má hned několik výhod proti ostatním: 
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� Je zdarma. 

� Poskytuje velmi podrobné informace. 

� Poskytuje velmi široké informace. 

� Lze ho využít jako jeden z hlavních nástrojů měření úspěšnosti firmy. 

� Obsahuje kompletní analýzu internetové propagace. 

� Při vhodném použití vydělá finanční prostředky. 

Propagace prostřednictvím firemních webových stránek 

Hlavní propagace firmy STROZATECH s. r. o. probíhá prostřednictví firemních 

webových stránek. Díky mnoha odkazům na hlavní liště může uživatel ztratit orientaci 

a přehlednost. Navrhuji internetové stránky udělat více uživatelsky přívětivé 

a přehledné s intuitivním směřováním. Konkrétně, hlavní panel obsahuje devatenáct 

záložek a tak zbytečně zahlcuje uživatele informacemi, které nepožaduje. Rozdělení 

záložek na šest hlavních, které budou obsahovat vysouvací podsložky je efektivním 

řešením: 

� Základní informace 

� O společnosti 

- Historie 

� Reference 

� Kontakt 

- Mapa 

 

� Nabízené portfolio 

� Služeb 

- Výzkum a vývoj 

- Poradenství, technická pomoc 

- Zhotovení technické dokumentace 

� Produktů 

- Stroje 

- Zařízení 

- Technologie 

- Výroba topných desek 
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� Nabídka starších strojů a zařízení 

� Aktuality 

� Fotogalerie 

� Firemní strategie 

� Naše hodnoty 

� Mise - cesta k cíli 

� Vize - náš cíl 

 

Úspěšnost webové propagace záleží na návštěvnosti těch, pro které je určena. 

Snadnost nebo stupeň obtížnosti s jakou se případný zájemce o firmou poskytovaný 

produkt dostane právě na její firemní stránky je oním úspěchem. Návštěvnost webových 

stránek začínající firmy prostřednictvím přímého zadání její webové adresy je velmi 

omezená, protože je zatím málo známá. Návštěvnost proto bude probíhat nepřímo, 

prostřednictvím tzv. internetových vyhledávačů. Účel internetových vyhledávačů je 

v usnadnění hledajícímu najít požadované informace. V případě firmy STROZATECH 

s. r. o. potencionální zájemce o hydraulický lis, do pole vyhledávače napíše tento 

požadavek, kde se mu následně vygeneruje seznam firem poskytujících daný produkt. 

Registrace do placeného vyhledávače způsobí, že STROZATECH s. r. o. bude mezi 

vygenerovanými firmami a potencionální zákazník ho může oslovit prostřednictvím 

webových stránek. Navrhuji firemní registraci provést do vyhledávačů, které mají 

největší podíl na českém trhu. 

Podíl vyhledáva čů na českém internetovém  trhu        

Seznam
62%

Centrum
3%

Ostatní
4%

Atlas
2%

Google
29%

Seznam Google Centrum Atlas Ostatní

 
Obr. 5 Internetové vyhledávače 
Zdroj: Internetový portál Seznam.cz (16) 
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Placená registrace bude provedena do českých vyhledávačů Seznam, Gogole, 

Centrum a Atlas. Vyhledávání firmy STROZATECH s.r.o. je zajištěno, záleží však i na 

umístění firemní pozice ve vyhledávačích. Čím vyšší je pozice ve vyhledávači, tím 

dříve se zákazníci dostanou na její webové stránky. Daný problém lze řešit již zmíněnou 

placenou registrací a vhodnou konstrukcí webových stránek. Umístěním mnoha odkazů 

na internetu poukazujících na firemní stránky se pozice ve vyhledávačích také zvyšuje. 

Vyhledávač pracuje tak, že čím více odkazů na firmu STROZATECH s. r. o. nalezne, 

tím výše ji posune v seznamu vygenerovaných firem. 

Tab. 14 Ceník registrace do internetových vyhledávačů 
 

Navrhuji zaregistrovat firmu do systému Pagerank, který pomůže zvýšit 

návštěvnost stránek. Dalším vhodným krokem je využití služby optimalizační analýzy 

pro vyhledávače (SEO), která analyzuje případné nedostatky webových stránek 

vzhledem k internetovým vyhledávačům a navrhne jejich řešení. Tato služba 

je zpoplatněna jednorázovou platbou 5000 Kč. Na základě vyhodnocení doporučuji 

úpravu stránek, což povede k zlepšení pozice na internetových vyhledávačích. 

 

Návrh využití poptávkových serverů 

Poptávka po produktech firmy zaručuje její existenci. Zájem zákazníků je proto 

hlavním faktorem, který se snaží maximalizovat každá firma. Navrhuji zaregistrovat 

STROZATECH s. r. o. do poptávkových serverů B2M a AAA poptávka. 

Poptávkové servery jsou velice vhodnou a dostupnou cestou k získání zakázek. Na 

firemní email budou chodit poptávky po produktech firmy a ta si z nich může vybrat. 

 

 

 

 

Internetové vyhledávače Cena za rok v Kč 

Seznam 6 500 

Google 4000 

Centrum 3000 

Atlas 2000 

Celkem 15 500 
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Náklady na rok v Kč 

AAA poptávka 2 490 

B2M 1 900 

Celkem 4 390 

Tab. 15 Ceník poptávkových serverů 
 

Návrh firemního sloganu 

Je vhodné vytvořit firemní slogan či heslo, kterým se firma bude prezentovat na 

veřejnosti. Firemní slogan musí vyjadřovat o jakou oblast podnikání se jedná, musí být 

krátký, přesný, výstižný, trefný s jasným směrem.  Mnou navržený slogan bude součástí 

Corporate Identity a bude splňovat všechny důležité prvky typické pro firemní slogan. 

Firemní slogan by měl respektovat i název firmy, v nejlepším případě by z něj měl 

vycházet.  Navrhuji tento firemní slogan: STROZATECH - Stoprocentně rozumné 

zajištění technologií.  

STROZATECH 

SToprocentně  

ROzumné  

ZAjištění 

TECHnologií 

5.1.4.1 Návrh reklamních předmětů 

Firemní propagace bude probíhat i klasickou formou a to předměty každodenního 

používání. Předměty budou rozdávány při obchodních jednáních současným 

i potencionálním zákazníkům, na promo akcích a nejrůznějších firemních setkáních. 

Reklamní předměty se budou skládat s CD vizitek, propisovacích tužek, pravítek, USB 

disků, či předmětů se strojní a oborovou tématikou. Na každém reklamním předmětu 

bude vytištěno firemní logo a kontaktní údaje.  
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Druh  Cena za kus/Kč  Počet  Celkem Kč 

CD vizitka   35   50 1 750 

Propisovací tužka     8 100    800 

Pravítko   10   50    500 

USB disk 1 GB 130   20 2 600 

Celkem   5 650 

Tab. 16 Ceník reklamních předmětů 
 

Vizitka s CD 

Podpůrným prostředkem pro atraktivní a moderní prezentaci firmy budou CD 

vizitky. Na obchodních jednáních svým budoucím zákazníkům či spolupracovníkům 

bude firma dávat  prostřednictvím CD vizitek potřebné informace, které považuje 

za důležité. Jedná se o vizitku, která se na první pohled od běžné vizitky téměř neliší. 

Rozdíl je patrný na druhé straně vizitky, která je opatřena malým kompaktním diskem. 

Vizitka tak může obsahovat až 50 MB informací o firmě a bude obsahovat 

elektronickou prezentací s podrobným popisem poskytovaných produktů a služeb. CD 

vizitka pracuje jako klasický CD-ROM a automaticky se spustí po vložení do počítače. 

Pro firemní účely bude zatím postačovat 50 ks těchto vizitek, kde se cena za jeden kus 

pohybuje kolem 35 Kč. Celkem tedy budou náklady na CD vizitky 1750 Kč.  

Účelem CD vizitky firmy STROZATECH s. r. o. bude zaujmout firemního 

partnera a poskytnout mu potřebné informace ihned, bez dalších jednání po telefonu 

či e-mailu. Tato forma vizitek bude především používána při jednání s významnými 

zákazníky či obchodními partnery.  

    
Obr. 6 CD vizitka - datová strana      Obr. 7 Grafický návrh CD vizitky 1 
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Obr. 8 Grafický návrh CD vizitky 2 
 

5.2 Návrh opatření pro eliminaci druhotné platební neschopnosti  

Narušit plynulý rozvoj firmy mohou hrozby pramenící zejména z vnějšího 

prostředí, zvláště pak platební morálka zákazníků. Zákazníci mnohdy zneužívají 

současný stav, kdy nejsou pevně stanovena pravidla „hry“. Stanovení pevných pravidel 

vztahu se zákazníkem je účinným nástrojem zefektivnění firemních procesů. Jasná 

pravidla jednání se zákazníky určí, kde vznikla chyba a kdo ji musí napravit, aby 

nedocházelo k častému dohadování a spekulacím. 

5.2.1 Návrh smluvního ujednání 

Návrh smluvního ujednání musí obsahovat správné vyhotovení smlouvy, která 

bude obsahovat přesné stanovení platebních podmínek, jenž budou sjednány a 

podepsány před zahájením výroby. Sporná, nejednoznačná, zavádějící, či jinak 

zkreslující ujednání, budou včas ujednocena během procesu zpřesňování, který 

proběhne před podpisem zúčastněných stran. Ve smlouvě musí být dále ujednání o 

smluvní pokutě a procentech úroku z prodlení. Jednorázová smluvní pokuta bude 

stanovena úměrně k výši celkové částky. Úrok z prodlení je možné požadovat v případě 

kdy bylo porušeno smluvní ujednání a zaplacení sjednané částky neproběhlo 

v dohodnutém termínu. Úrok z prodlení bude účtován za každý den, měsíc, nebo dle 

dohody. Při dojednávání výše úroků platí pro obě strany smluvní volnost. Úrok 

z prodlení může být nepoměrně vyšší, protože jeho smyslem je hrozba pro dlužníka 

v případě nesplnění smluvních podmínek. Platí zde omezení vyjádřené v § 3 odst. 1 

Občanského zákoníku, kde ujednání o výši úroků z prodlení nesmí být v rozporu 

s dobrými mravy. (17) Úrok z prodlení a jednorázová smluvní pokuta v tomto návrhu 
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slouží jako donucovací prostředek, který má posílit pozici věřitele firmy 

STROZATECH s. r. o. a významně tak omezit hrozbu pozdních plateb.  

5.2.2 Návrh platebních podmínek 

Pokud zákazník nechce zaplatit zálohu dopředu z jakýchkoliv důvodů, je vhodné 

dodržet následující postup a platby rozložit do několika etapa. 

 

Finanční prostředky postupně plynoucí od zákazníka za každou dokončenou etapu 

výroby stroje 

� Výroba se většinou skládá ze tří hlavních etap: vývoje, výkresové dokumentace, 

výroby. Po skončení každé etapy je vhodné inkasovat platbu za odvedenou 

práci.   Zákazník je tak zainteresován na vznikajícím produktu a riziko 

nepřebrání produktu se tím snižuje. Průběžné platby za odvedenou práci tak 

poskytují jistotu oběma stranám. Návrh odstraňuje současný problém, kdy si 

zákazník nechá produkt vyvinout, zhotovit dokumentaci a dále nepřistoupí 

k realizaci výroby. Práce je však odvedena, ale mnohdy není zaplacena.  

 

Výhoda etapového placení:  

� zainteresování zákazníka na postupně vznikajícím produktu, 

� rozložení částky do několika plateb není tak finančně náročné zvláště pro malé 

firmy, 

� snížení nebezpečí, že zákazník nezaplatí, když se ocitne v průběhu dokončení 

stroje ve zhoršené finanční situaci,  

� jistota obou stran: zákazníka, že dostane požadovaný produkt a výrobce, že 

dostane za produkt včas zaplaceno, 

� výrobce nemusí produkt dotovat v celé jeho výši ze svých finančních 

prostředků, které má umrtvené v podobě stroje až do doby, kdy je zákazník 

uhradí, 

� výrobce své finanční prostředky vložené do výroby dostává v krátkých časových 

intervalech zpět, kdy zisk realizuje už v jednotlivých etapách, takže finanční 

prostředky nejsou blokovány a může s nimi volně hospodařit. 
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5.2.3 Návrh prodeje pohledávek 

Zakázku, která byla řádně odvedena a nebyla zcela uhrazena je možno prodat 

společnostem, které se zabývají odkupem pohledávek. Odkup pohledávky je závislý na 

několika faktorech od bonity dlužníka až po rizikovost celé pohledávky. Vždy se 

jednotlivé faktory i cena určují individuálně. Provize, kterou si společnost diskontuje 

z dlužné částky se pohybuje od 2 % do 30 % v závislosti na velikosti dlužné částky. 

Využití tohoto nástroje je vhodné v krajních případech, kdy je potřeba finančních 

prostředků před splatností pohledávky, nebo když zákazník je bonitní, ale nehodlá 

doplatit zbývající cenu a úroky z prodlení či smluvní pokuta nejsou dostatečným 

motivačním nástrojem. 

5.3 Organizační plán 

S rostoucím množstvím zakázek  úzce souvisí počet pracovníků a jejich 

organizační struktura. Po konzultaci s majitelem firmy jsem na základě skutečných 

firemních potřeb stanovil jednotlivé úseky a k nim přiřadil zaměstnance. Popsal jsem 

každý nově vzniklý úsek i jeho organizační začlenění,  jednotlivým funkcím jsem určil 

náplň práce i kompetence. Každému zaměstnanci je navržena měsíční odměna za 

vykonanou práci. Navržené úseky a funkce budou vznikat postupně v průběhu 3 let. 

Firma dle své aktuální potřeby ovšem může upřednostnit vznik některých funkcí či 

úseků. Další možností je zaměstnat některé pracovníky na poloviční pracovní úvazek. 

V případě zaměstnaní osoby se ztíženým společenským uplatněním je možné dosáhnout 

na individuální několikaměsíční nenárokovou dotaci od úřadu práce. 
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5.3.1 Návrh organizační struktury 

 
Obr. 9 Organizační struktura 
 

Názvy nově vzniklých úseků: 

� Úsek vývoje 

� Úsek výroby a servisu 

� Úsek marketingu a obchodu 

� Úsek administrativní 

 

Názvy nově zřízených funkcí: 

� Ředitel firmy 

� Vedoucí vývoje strojů a zařízení 

� Konstruktér 

� Kooperátor 

� Počítačový projektant a zpracovatel dat 

� Výrobní technik strojů a zařízení 

Úsek vývoje
  

Kooperátor 
 

Počítačový 
projektant a 
zpracovatel 

dat 

Výrobní 
technik 

 

Konstruktér 
 

Obchodní zástupce 
pro tuzemský a 
zahraniční trh 

 

Úsek výroby 
a servisu 

 

Úsek 
Administrativní  

 

Servisní 
technik 

 

Úsek marketingu 
 a obchodu 

 

Ředitel 

Finanční a 
mzdový 
účetní 

 

Vedoucí 
vývoje strojů 

a zařízení 
 

Nákupčí 
subdodávek 

 

Výrobní 
technik 

 



 76 

� Servisní technik strojů a zařízení 

� Obchodní zástupce pro tuzemský trh 

� Obchodní zástupce pro zahraniční trh 

� Nákupčí subdodávek 

� Finanční a mzdový účetní 

5.3.1.1 Popis úseků a náplň práce jednotlivých funkcí 

Ředitel 

Ředitel řídí firmu, rozděluje úkoly jednotlivým úsekům, reprezentuje firmu 

navenek.  Jeho opatření, příkazy, nařízení a pokyny jsou závazné pro všechny 

zaměstnance firmy. Rozhoduje o uzavírání smluv, realizaci zakázek a  o všech 

zásadních činnostech firmy, pokud toto oprávnění nepřenesl organizačním řádem, svým 

opatřením nebo písemným zmocněním na jinou osobu. Ředitel si může vyhradit 

rozhodnutí i v jiných otázkách týkajících se firmy.  

 
A) Úsek vývoje 

Tento úsek zabezpečuje celkový vývoj strojů a zařízení, které jsou v rámci zájmu 

firmy aktuální v nabídkách a poptávkách na tuzemském a zahraničním trhu.K tomu 

zabezpečuje zpracování technické dokumentace. V úseku pracují čtyři zaměstnanci: 

- Vedoucí vývoje strojů a zařízení 

- Konstruktér 

- Kooperátor 

- Počítačový projektant a zpracovatel dat 

 

Vedoucí vývoje strojů a zařízení 

Jeho hlavní náplní práce je zabezpečit realizaci vývoje technologií, strojů a 

zařízení, které zákazník požaduje. Vede aktuální databázi zákazníků současných i 

potencionálních. Spravuje veškerou technickou dokumentaci, kterou firma doposud 

získala vlastní činností a z jiných zdrojů. Řídí a organizuje činnost svého úseku, zadává 

pokyny ke zpracování konkrétní zakázky a sám se podílí na včasném splnění úkolů 

zadaných ředitelem firmy. 
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Tab. 17 Návrh mzdy – ředitel, vedoucí vývoje strojů a zařízení 
 

Konstruktér 

Hlavní náplní práce je rozkreslovat návrhy výkresů z jednoho celku na části a 

věcně upozorňovat na nesoulad ve výkresové dokumentaci. Projektovat dokumentaci 

v počítačových programech. Podílet se na návrhu stroje a jeho případném vylepšení. 

 
Kooperátor 

Hlavním úkolem je nákup materiálu  a jeho následné zadání do výroby. Kooperátor 

poptá materiál od několika dodavatelů a na základě nabídky  si vybere tu, která nejlépe 

vyhovuje. Materiál musí odpovídat nejrůznějším požadavkům dle zakázky : pevnost, 

pružnost, tepelná nebo elektrická vodivost, atd.  Znalost různých materiálů a jeho 

vlastnosti jsou pro tuto pozici klíčové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitel,Vedoucí vývoje strojů a zařízení Kč 

Hrubá mzda  30 000 

Super hrubá mzda 40 600 

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 7 800 

Zdravotní pojišt ění placené zaměstnavatelem 2 701 

Sociální pojištění placené zaměstnancem 2 400 

Zdravotní pojišt ění placené zaměstnancem 1 350 

Záloha na daň 6 090 

Sleva na poplatníka 2 070 

Záloha na daň po odečtených slevách 4 020 

ČISTÁ MZDA 22 230 
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Konstruktér Kč 

Hrubá mzda  28 000 

Super hrubá mzda 37 900 

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 7 280 

Zdravotní pojišt ění placené zaměstnavatelem 2 521 

Sociální pojištění placené zaměstnancem 2 240 

Zdravotní pojišt ění placené zaměstnancem 1 260 

Záloha na daň 5 685 

Sleva na poplatníka 2070 

Záloha na daň po odečtených slevách 3 615 

ČISTÁ MZDA 20 885 

Tab. 18 Návrh mzdy – konstruktér 
 
Počítačový projektant a zpracovatel dat 

Zabezpečuje rozkreslení a zpracování technické dokumentace, kterou mu vedoucí 

úseku jako pracovní úkol zadá. Spravuje, zálohuje a archivuje veškerou elektronickou 

dokumentaci a firemní data, která jsou v počítačích všech úseků firmy. Stará se 

o reklamu, propagaci a veškeré firemní aktivity na internetu, spravuje webové stránky 

a poskytuje informatickou podporu pracovníkům. 

 
B) Úsek výroby a servisu 

Tento úsek zabezpečuje výrobu a servis strojů, zařízení, topných desek 

a technologií. V úseku pracují tři zaměstnanci: 

- Výrobní technik strojů a zařízení (celkem 2 zaměstnanci) 

- Servisní technik strojů a zařízení  

Obě tyto profese jsou z hlediska odbornosti vzájemně zastupitelné. 

 

Výrobní technik 

Zabezpečuje výrobu strojů, zařízení, topných desek a provádí opravy, poskytuje 

poradenství  i asistenci. Provádí montáže u zákazníka. Vede úsek výroby a servisu. 

Má odbornou zastupitelnost u svého úseku ve funkci servisního technika. 
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Servisní technik 

Zabezpečuje servis strojů, zařízení, topných desek, provádí opravy, poskytuje 

poradenství a asistenci. Úzce spolupracuje s úsekem vývoje a při zabezpečení konkrétní 

zakázky s úsekem marketingu. Má odbornou zastupitelnost u svého úseku ve funkci 

výrobního technika. 

Tab. 19 Návrh mzdy – výrobní a servisní technik 
 

C) Úsek marketingu a obchodu 

Úsek zabezpečuje firemní propagaci a reklamu, styk s odbornou veřejností, styk 

s dodavateli, sledování konkurence, vývoj trhu, jednání se zákazníky, reprezentaci 

firmy, zajištění zakázek a tvorbu ceny. V úseku pracují dva zaměstnanci: 

- Obchodní zástupce pro tuzemský a zahraniční trh 

- Nákupčí subdodávek 

Obě profese jsou z hlediska aktuální potřeby firmy a odbornosti vzájemně zastupitelné. 

 

Obchodní zástupce pro tuzemský a zahraniční trh 

Jeho hlavní náplní práce je smluvní zajištění veškerých zakázek, které jsou 

realizovatelné dle přání zákazníka a možností firmy. Obchodník sleduje tendry a 

veřejné obchodní soutěže, do kterých by se firma mohla zapojit. Zjišťuje informace o 

možných obchodních příležitostech, které prezentuje řediteli. Zabezpečuje obchodní 

styk s vnějším světem, oslovuje potencionální zákazníky, nabízí produkty, reprezentuje 

Výrobní  technik, Servisní technik Kč 

Hrubá mzda (Kč)  18 000 

Super hrubá mzda 24 300 

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 4 680 

Zdravotní pojišt ění placené zaměstnavatelem 1 620 

Sociální pojištění placené zaměstnancem 1 440 

Zdravotní pojišt ění placené zaměstnancem 810 

Záloha na daň 3 645 

Sleva na poplatníka 2 070 

Záloha na daň po odečtených slevách 1 575 

ČISTÁ MZDA 14 175 
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firmu, zabezpečuje sponzorství, vede databázi potencionálních zákazníků. Úzce 

spolupracuje při zajištění konkrétní zakázky s úsekem vývoje a úsekem výroby 

a servisu. Má odbornou zastupitelnost u svého úseku ve funkci nákupčího subdodávek. 

 

Nákupčí subdodávek 

Náplní práce je nákup subdodávek pro vyráběné produkty. Nákupčí poptává 

minimálně vždy od tří dodavatelů subdodávku a na základě došlých nabídek vybere 

nejlépe vyhovující. Kritéria se mění vždy se zakázkou, ale obecně bude sledovat např.: 

cenu, parametr, termín dodání atd. Ve své práci bude využívat Kompass (seznam 

dodavatelů pro ČR a dalších 80 zemí světa), který zajistí efektivní výběr dodavatelů 

odpovídající stanoveným požadavkům. Úzce spolupracuje při nákupu s úsekem vývoje 

a výroby. Má odbornou zastupitelnost u svého úseku ve funkci obchodní zástupce pro 

tuzemský a zahraniční trh. 

 

D) Úsek účetní a administrativní 

Úsek zabezpečuje finanční a administrativní záležitosti týkající se provozu firmy, 

účetní a mzdovou agendu. Stará se o běžnou agendu spojenou s každodenním provozem 

úseků a opatřuje vše potřebné k bezproblémovému administrativnímu chodu firmy. 

V úseku pracuje: 

- Finanční a mzdový účetní 

 

Finanční a mzdový účetní 

Zabezpečuje finanční a účetní záležitosti týkající se provozu firmy a jejich správné a 

pro firmu výhodné zaúčtování. Vede účetní a mzdovou agendu. Spravuje provozní 

pokladnu a zpracovává faktury k odeslání. Podílí se na vyřizování došlých faktur, 

vystavuje daňové doklady a uschovává je.  

Přijímá veškerou poštu firmy a předává adresně zaměstnancům k vyřízení. 

Zabezpečuje evidenci a odeslání firemních zásilek. Stará se o každodenní agendu úseků 

a zabezpečuje bezproblémový administrativní chod jednotlivých úseků. Zabezpečuje 

nákup kancelářského materiálu jednotlivým úsekům. Poskytuje základní informace po 

telefonu a na informačním emailu firmy. 
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Kooperátor, Počítačový projektant, Obchodní zástupce, Nákupčí 

subdodávek, Finanční a mzdový účetní 
Kč 

Hrubá mzda  20 000 

Super hrubá mzda 27 000 

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 5 200 

Zdravotní pojišt ění placené zaměstnavatelem 1 800 

Sociální pojištění placené zaměstnancem 1 600 

Zdravotní pojišt ění placené zaměstnancem 900 

Záloha na daň 4 050 

Sleva na poplatníka 2 070 

Záloha na daň po odečtených slevách 1 980 

ČISTÁ MZDA 15 520 

Tab. 20 Návrh mzdy – ostatní zaměstnanci 

5.3.2 Úprava pracovní doby 

U některých navržených funkcí není třeba vyžadovat každodenní účast 

zaměstnance v zaměstnání. V takových případech lze využít teleworkingu. Teleworking 

je práce většinou z domova nebo jiného pro zaměstnance příjemného místa s využitím 

informačních a komunikačních technologií. Příklad konkrétního využití ve firmě: 

konstruktér nebo počítačový projektant dostane v práci zadaný  projekt ke kterému do 

určitého termínu musí vyhotovit projektovou dokumentaci. Tento způsob práce 

poskytuje mnoho výhod. Zaměstnanec pracuje v době, která mu vyhovuje a ve které má 

vysoký tvůrčí potenciál, odpadají mu některé každodenní starosti, má klid a pracuje v 

prostředí které zná a které je mu příjemné. Zaměstnavatel šetří některé prostředky, které 

by zaměstnanec spotřeboval svoji přítomností v práci. Tento návrh nepreferuje práci 

doma před prací v zaměstnání, ale vychází vstříc firemním zaměstnancům. Daný způsob 

výkonu práce nelze uplatnit u všech zaměstnanců, protože pro realizaci flexibilního 

pracovního úvazku je potřeba vhodný manažer, který umí úkolovat i kontrolovat 

zaměstnance, který je pracovitý, disciplinovaný a zodpovědný za odvedenou práci 

v jiném než standardním pracovním prostředí. 
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5.3.3 Harmonogram implementace úseků a jednotlivých funkcí 

V roce 2009 vzniknou následující pracovní funkce: 

Ředitel 

Úsek vývoje 

� Vedoucí vývoje strojů a zařízení 

� Konstruktér 

Úsek výroby a servisu 

� Výrobní technik 

Úsek marketingu a obchodu 

� Obchodní zástupce pro tuzemský a zahraniční trh 

 

V roce 2010 vzniknou následující pracovní funkce: 

Úsek Vývoje 

� Kooperátor 

� Počítačový projektant a zpracovatel dat 

Úsek výroby a servisu 

� Servisní technik 

Úsek marketingu a obchodu 

� Nákupčí subdodávek 

 

V roce 2011 vzniknou následující pracovní funkce: 

Administrativní úsek 

� Finanční a mzdová účetní 

Úsek výroby a servisu 

� Výrobní technik 
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5.4 Finanční plán 

5.4.1 Předpokládané tržby 

Stanovení částky předpokládaných tržeb je velmi obtížný úkol, protože v rovnici je 

mnoho proměnných, které jsou stěží předpověditelné a mnohdy neovlivnitelné. 

V případě firmy STROZATECH s. r. o. je tento úkol ztížen skutečností, že její 

produktové portfolio je široké. Může vyrábět různé stroje, zařízení, technologie nebo 

poskytovat pouze služby spočívající ve vývoji a technické dokumentaci. Servisní a 

opravárenská činnost je další možností. Protože je výroba zakázková a firma reaguje na 

potřeby zákazníků, nelze přesně určit čím se bude zabývat nebo co bude vyrábět. 

Vycházím z údajů za rok 2007 kdy obrat firmy vyprodukovaný jejím zakladatelem při 

rozjezdu byl 2 577 952 Kč. Z toho náklady činily 2 236 466 Kč a zisk po zdanění 

341 485 Kč. Dále vycházím ze současného stavu zakázek a objednávek k datu 

30. 4. 2008. Do uvedeného data byl na drobných zakázkách souvisejících s opravami, 

servisem či drobnou výrobou komponentů obrat 720 000 Kč. Na hlavních zakázkách, 

které se týkají výroby strojů byl obrat 1 500 000 Kč. Budoucí stav objednávek strojů 

k datu 30. 4. 2008 bez servisních prací činí 2 000 000 Kč. Na základě těchto údajů, po 

konzultaci s majitelem firmy a externí účetní firmou, která doposud vede účetnictví 

Strozatechu, jsem stanovil tržby pro následující období ve dvou variantách. Varianta 

pesimistická počítá s možností nepříznivého vývoje pro firmu. Varianta pravděpodobná 

počítá s úspěchy i neúspěchy na současných trzích a poskytuje věrný obraz budoucnosti. 

Varianta optimistická není zpracována, protože by se jednalo o čisté věštění 

budoucnosti, bez skutečných faktů. Tato varianta pro můj návrh není potřebná, protože 

poukazuje na nejlepší možný scénář vývoje, z toho je jasné, že firma na základě mých 

návrhů prosperuje. Z praktického hlediska je potřebná pesimistická a pravděpodobná 

varianta, protože zobrazuje přežití na současném trhu a možný další vývoj v případě 

neúspěchu.  

 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Tržba v Kč 10 mil. 18 mil. 22 mil. 23 mil. 25 mil.  

Tab. 21 Přepokládané tržby – pravděpodobná varianta 
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5.4.2 Předpokládané náklady 

Plánované investice  

Plánované investice vycházejí ze vznikajících potřeb firmy a jejich zaměstnanců 

v jednotlivých letech. Investice je plánovaná do služebních vozů, mobilních telefonů a 

počítačů. Služební vůz je zařazen do odpisové skupiny 2 a bude odpisován lineárně. 

Účetní a daňové odpisy se rovnají. Zaúčtován bude do dlouhodobého hmotného 

majetku. Služební telefony a počítače budou zařazeny do spotřeby v účtové třídě 5. 

 
Plánovaná 
investice 

Investice v 
roce 2009 

Investice v 
roce 2010 

Investice v 
roce 2011 

Investice v 
roce 2012 

Investice v 
roce 2013 

 Počet 
/ ks 

Celkem 
tis. Kč 

Počet 
/ ks 

Celkem  
tis. Kč 

Počet 
/ ks 

Celkem 
tis. Kč 

Počet 
/ ks 

Celkem  
tis. Kč 

Počet 
/ks 

Celkem 
tis. Kč 

Ojetý 
služební 

vůz 
1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 

Počítač 3 60 3 60 1 20     
Služební 
mobilní 
telefon 

4 12 4 12 2 6     

Celková 
investice  272  272  226  200  200 

Tab. 22 Plánované investice v tis. Kč 
 
Mzdové náklady 

Mzdové náklady jsou vypočítány na období pěti let a vycházejí z harmonogramu 

implementace jednotlivých pracovních funkcí. 

 
Mzdové náklady  2009 2010 2011 2012 2013 

Hrubá mzda 1 512  2 448  2 904 2 904 2 904  
Sociální a 
zdravotní 

pojištění placené 
zaměstnavatelem 

532  860  1 020  1 020  1 020  

Super hrubá 
mzda  

2 044 3 308 3 924  3 924  3 924  

Tab. 23 Plánované mzdové náklady v tis. Kč 
 
Přímé náklady 

Přímé náklady tvoří materiál a služby, které jsou spotřebovány při výrobě produktu 

nebo při poskytování  služby. 
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Přímé náklady  2009 2010 2011 2012 2013 
Na materiál a 

služby 
7  000 13 500 16 700 17 400 18 520 

Tab. 24 Plánované přímé náklady v tis. Kč 
 
Režijní náklady 

Režijní náklady vycházejí z jednotlivých návrhů, zajišťují chod firmy a nelze je 

stanovit na kalkulační jednici.  

 
Režijní náklady 2009 2010 2011 2012 2013 

Kancelář 183 972 219 972 219 972 219 972 225 000 
Internet 12 000 24 000 24 000 30 000 30 000 
Telefon 120 000 240 000 312 000 320 000 340 00 
Celkem 315 972 483 972 555 972 569 972 595 000 

Tab. 25 Plánované režijní náklady v Kč 
 
Ostatní náklady 

V položce ostatní, jsou náklady spojené s koupí speciální služby nebo firemní 

reklamou a propagací.  

 
Ostatní náklady 2009 2010 2011 2012 2013 

Internetové vyhledávače 15 500 15 500 15 500 20 000 25 000 
Poptávkové servery 4390 6 000 8 000 10 000 15 000 
Reklamní předměty 5 650 8 000 10 000 10 000 15 000 

Optimalizace webových stránek 5000 - - - - 
Kompass 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 
Celkem 60 540 59 500 63 500 60 000 85 000 

Tab. 26 Plánované ostatní náklady v Kč 
 
Odpis jako náklad 

Náklad ve formě odpisů je uveden v následující tabulce. Jedná se o odpis 

služebního vozu, zařazeného do odpisové skupiny 2, kde je zvoleno lineární odpisování.  

Daňové odpisy jsou shodné s odpisy účetními.  

 

 Vstupní cena Odpis Zůstatková cena 
1. rok 200 000 22 000 178 000 
2. rok 200 000 44 500 133 500 
3. rok 200 000 44 500 89 000 
4. rok 200 000 44 500 45 000 
5. rok 200 000 44 500 0 

Tab. 27 Odpis motorového vozidla v Kč 
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5.4.3 Peněžní toky - pravděpodobná varianta 

Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 1. 1. 2009 
Aktiva  Pasiva  

Aktiva celkem 1 150 Pasiva celkem 1 150 

Pohledávky za upsaný základní kapitál  Vlastní kapitál 820 

Dlouhodobý majetek 100 Základní kapitál 200 

Dlouhodobý nehmotný majetek  Kapitálové fondy  

Dlouhodobý hmotný majetek 100 
Rezervní fond, nedělitelný 

 fond a ostatní fondy 
20 

Dlouhodobý finanční majetek  
Výsledek hospodaření 

 minulých let 
600 

Oběžná aktiva 1 050 
Výsledek hospodaření  

běžného účetního období 
 

Zásoby 450 Cizí zdroje 330 

Dlouhodobé pohledávky  Rezervy  

Krátkodobé pohledávky 500 Dlouhodobé závazky  

Krátkodobý finanční majetek 100 Krátkodobé závazky 330 

Časové rozlišení  Časové rozlišení  
Tab. 28 Plánovaná rozvaha k 1. 1. 2009 v tis. Kč 
 
 
Plánované cash flow na jednotlivé měsíce roku 2009 

Přehled peněžních toků zobrazuje plánované příjmy a výdaje v měsíčním přehledu.  

  
Položka Operace Leden Únor Březen Duben 

Počáteční stav finančních prostředků = 100 000 40 729 53 473 43 033 
Příjmy  + 550 000 510 000 550 000 680 000 

Platby za materiál a služby - 80 000 300 525 339 475 440 000 
Hrubé mzdy - 126 000 126 000 126 000 126 000 

Sociální a zdravotní pojištění  
placené zaměstnavatelem 

- 44 400 44 400 44 400 44 400 

Režijní náklady  
(nájem, telefon, internet) 

- 26 331 26 331 26 331 26 331 

Ostatní výdaje - 30 000       
Výdaje na reklamu a propagaci - 30 540       

Výdaje na PC a telefon - 72 000       
Daň z příjmů PO -     24 235   

Investice - 200 000       
Konečný stav = 40 729 53 473 43 033 86 302 

Tab. 29 Cash flow po měsících v Kč (leden – duben) 
 

V měsíci lednu je počáteční stav finančních prostředků 100 tisíc Kč. Částka je 

zůstatek peněžních prostředků na bankovním účtu z předcházejícího roku. 

 
 



 87 

 
Položka Operace Květen Červen Červenec Srpen 

Počáteční stav finančních  
prostředků = 86 302 149 321 237 855 280 874 

Příjmy  + 900 000 1 100 000 600 000 550 000 
Platby za materiál a služby - 640 250 790 500 360 250 310 000 

Hrubé mzdy - 126 000 126 000 126 000 126 000 
Sociální a zdravotní pojištění  

placené zaměstnavatelem 
- 44 400 44 400 44 400 44 400 

Režijní náklady 
 (nájem, telefon, internet) 

- 26 331 26 331 26 331 26 331 

Ostatní výdaje -         
Výdaje na reklamu a propagaci -         

Výdaje na PC a telefon -         
Daň z příjmů PO -   24 235     

Investice -         
Konečný stav = 149 321 237 855 280 874 324 143 

Tab. 30 Cash flow po měsících v Kč (květen – srpen) 
 

Jednotlivé příjmy a výdaje kolísají v závislosti na realizovaných zakázkách. Značné 

výdaje jsou v měsících, ve kterých je nakupován materiál pro zhotovení produktu. 

Příjmy jsou tvořeny ze zaplacených záloh a konečných plateb. 

 

Položka Operace Září Říjen Listopad Prosinec 
Počáteční stav finančních 

 prostředků = 324 143 333 628 486 897 399 716 

Příjmy  + 800 000 1 400 000 1 660 000 700 000 
Platby za materiál a služby - 569 550 1 050 000 1 550 450 569 000 

Hrubé mzdy - 126 000 126 000 126 000 126 000 
Sociální a zdravotní pojištění  

placené zaměstnavatelem 
- 44 400 44 400 44 400 44 400 

Režijní náklady  
(nájem, telefon, internet) 

- 26 331 26 331 26 331 26 331 

Ostatní výdaje -         
Výdaje na reklamu a propagaci -         

Výdaje na PC a telefon -         
Daň z příjmů PO - 24 235     24 235 

Investice -         
Konečný stav = 333 628 486 897 399 716 309 750 

Tab. 31 Cash flow po měsících v Kč (září – prosinec) 
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Plánované cash flow 

Peněžní toky zobrazují příjmy a výdaje v následujících pěti letech.  

 
Plánované cash flow ve zkráceném rozsahu 

 Text 
2009 2010 2011 2012 2013 

P. 
Stav peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů na začátku účetního období 

100 309 589 1 002 1 679 

 
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti 

(provozní činnost) 
     

Z. 
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před 

zdaněním 
484 509 621 890 1 676 

A.1 Úpravy o nepeněžní operace 
22 66 110 155 200 

A.1 2 
Odpisy stálých aktiv a umořování opravné 

položky k nabytému majetku 
22 66 110 155 200 

A * 
Čistý peněžní tok z prov.činnosti před 
zdaněním, změnami prac. kapitálu a 

mim.položkami 

506 576 731 1 046 1 876 

A ** 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 

zdaněním a mimořádnými položkami 
506 576 731 1 046 1 876 

A. 5 
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a 

doměrky daně za minulá období 
- 96 - 96 - 118 - 169 - 318 

A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
409 479 613 876 1 557 

 Peněžní toky z investiční činnosti 
     

B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 
- 200 - 200 - 200 - 200 - 200 

B. *** 
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční 

činnosti 
- 200 - 200 - 200 - 200 - 200 

 Peněžní toky z finančních činností 
     

C *** 
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční 

činnosti 
0 0 0 0 0 

F. 
Čisté zvýšení resp. snížení peněžních 

prostředků 
209 279 413 676 1 357 

R. 
Stav peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů na konci účetního období 

309 589 1 002 1 679 3 036 

Tab. 32 Plánované cash flow – pravděpodobná varianta v tis. Kč 
 

V sledovaném cash flow převládají příjmy nad výdaji. Firma bude mít dostatek 

finančních prostředků.   
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Plánovaný výkaz zisku a ztrát 

Ve výkazu jsou zahrnuty plánované výnosy a náklady budoucích 5-ti let. Výsledek 

hospodaření končí v každém roce ziskem.  

 
Plánovaný výkaz zisku a ztrát ve zkráceném rozsahu 

  2009 2010 2011 2012 2013 

I. 
Tržby za prodej zboží 

 
0 0 0 0 0  

A. 
Náklady vynaložené 

na prodané zboží 
0 0 0 0 0 

+ Obchodní marže 0 0 0 0 0 
II. Výkony 10 000 18 000 22 000 23 000 25 000 

II. 1 
Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
10 000 18 000 22 000 23 000 25 000 

B. Výkonová spotřeba 7 448 14 115 17 344 18 029 19 200 
B. 1 Spotřeba materiálu a energie 5 077 9 580 13 036 13 410 14 500 
B. 2 Služby 2 370 4 535 4 308 4 619 4 700 
+ Přidaná hodnota 2 551 3 884 4 655 4 970 5 800 
C. Osobní náklady 2 044 3 308 3 924 3 924 3 924 

C. 1 Mzdové náklady 1 512 2 448 2 904 2 904 2 904 

C. 3 
Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
532 860 1 020 1 020 1 020 

E. 
Odpisy dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku 
22 66 110 155 200  

* Provozní výsledek hospodaření 484 509 621 890 1 676  
* Finanční výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 96 96 118 169 318  

** 
Výsledek hospodaření za 

běžnou činnost 
387 412 503 721 1 357 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 

*** 
Výsledek hospodaření za 

účetní období 387 412 503 721 1 357 

 Výsledek hospodaření 
před zdaněním 484 509 621 890 1 676  

Tab. 33 Plánovaný výkaz zisku a ztrát – pravděpodobná varianta v tis. Kč 
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Rozvaha zobrazuje strukturu aktiv a pasiv ke konci účetního období.  

 
Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31.12. 2009 

Aktiva   Pasiva   
Aktiva celkem 1 497 Pasiva celkem 1 497  

Pohledávky za upsaný základní kapitál   Vlastní kapitál 1 207  
Dlouhodobý majetek 278 Základní kapitál 200  

Dlouhodobý nehmotný majetek   Kapitálové fondy   

Dlouhodobý hmotný majetek 278 
Rezervní fond, nedělitelný fond a 

ostatní fondy 20 

Dlouhodobý finanční majetek   Výsledek hospodaření minulých let 600 

Oběžná aktiva 1 219 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 387 

Zásoby 330 Cizí zdroje 290 
Dlouhodobé pohledávky   rezervy   
Krátkodobé pohledávky 580 Dlouhodobé závazky   

Krátkodobý finanční majetek 309 Krátkodobé závazky 290 

Časové rozlišení   Časové rozlišení   
Tab. 34 Plánovaná rozvaha k 31.12. 2009 v tis. Kč 

5.4.4 Peněžní toky - pesimistická varianta 

Pesimistická varianta počítá s možností nižších tržeb. Tržby jsou zde nižší o 4 mil. 

Kč v každém roce. Náklady a investice zůstávají stejné jako ve variantě pravděpodobné, 

mění se pouze přímé náklady na materiál, které s menším objemem vyrobené produkce 

klesají.   

 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Tržba v Kč 6 mil. 14 mil. 18 mil. 19 mil. 21 mil.  

Tab. 35 Předpokládané tržby – pesimistická varianta 
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Plánované cash flow 

Pesimistická varianta plánovaného cash flow zobrazuje toky příjmů a výdajů 

v jednotlivých letech. I v případě nižších tržeb převyšují příjmy nad výdaji v celém 

sledovaném období. Firma bude mít i  v této variantě dostatek peněžních prostředků.  

 

Plánované cash flow ve zkráceném rozsahu 

 Text 
2009 2010 2011 2012 2013 

P. 
Stav peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů na začátku účetního období 

100 148 318 646 1 072 

 
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti 

(provozní činnost) 
     

Z. 
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před 

zdaněním 
283 375 516 580 776 

A.1 Úpravy o nepeněžní operace 
22 66 110 155 200 

A.1 
2 

Odpisy stálých aktiv a umořování opravné 
položky k nabytému majetku 

22 66 110 155 200 

A * 
Čistý peněžní tok z prov.činnosti před 
zdaněním, změnami prac. kapitálu a 

mim.položkami 

305 441 626 736 976 

A ** 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 

zdaněním a mimořádnými položkami 
305 441 626 736 976 

A. 5 
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a 

doměrky daně za minulá období 
- 56 - 71 - 98 - 110 - 147 

A. 
*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

248 370 527 625 828 

 Peněžní toky z investiční činnosti 
     

B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 
- 200 - 200 - 200 - 200 - 200 

B. 
*** 

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční 
činnosti 

- 200 - 200 - 200 - 200 - 200 

 Peněžní toky z finančních činností 
     

C 
*** 

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční 
činnosti 

0 0 0 0 0 

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 
48 170 327 425 628 

R. 
Stav peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů na konci účetního období 

148 318 646 1 072 1 701 

Tab. 36 Plánované cash flow – pesimistická varianta v tis. Kč 
 

 



 92 

Plánovaný výkaz zisku a ztrát 

Plánovaný výkaz zisku a ztrát zobrazuje veškeré náklady a výnosy pesimistické 

varianty v jednotlivých letech. 

 
Plánovaný výkaz zisku a ztrát ve zkráceném rozsahu  

  2009 2010 2011 2012 2013 

I. Tržby za prodej zboží 
 

0 0 0 0 0 

A. Náklady vynaložené 
na prodané zboží 

0 0 0 0 0 

+ Obchodní marže 0 0 0 0 0 
II. Výkony 6 000 14 000 18 000 19 000 21 000 
II. 
1 

Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 

6 000 14 000 18 000 19 000 21 000 

B. Výkonová spotřeba 3 650 10 250 13 450 14 340 16 100 
B. 1 Spotřeba materiálu a energie 2 550 7 450 10 450 11 340 11 400 
B. 2 Služby 1 100 2 800 3 000 3 000 4 700 
+ Přidaná hodnota 2 350 3 750 4 550 4 660 4 900 
C. Osobní náklady 2 044 3 308 3 924 3 924 3 924 
C. 
1 

Mzdové náklady 1 512 2 448 2 904 2 904 2 904 

C. 
3 

Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

532 860 1 020 1 020 1 020 

E. Odpisy dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku 

22 66 110 155 200 

* Provozní výsledek hospodaření 283 375 516 580 776 
* Finanční výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 56 71 98 110 147 

** Výsledek hospodaření za 
běžnou činnost 

226 303 417 470 628 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za 
účetní období 226 303 417 470 628 

 Výsledek hospodaření 
před zdaněním 283 375 516 580 776 

Tab. 37 Plánovaný výkaz zisku a ztrát – pesimistická varianta v tis. Kč 
 

V případě pesimistické varianty firma přežije a její hospodářský výsledek je ve 

sledovaném období v zisku. 
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5.4.4.1 Analýza poměrových ukazatelů - pravděpodobná varianta 

Ukazatele rentability Hodnota 

ROA 32 % 

ROE 32 % 

ROS 4 % 

Tab. 38 Ukazatele rentability – pravděpodobná varianta 
 

Výnosnost celkových aktiv (ROA) je 32 %, kde v čitateli je použit hrubý zisk. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje výnosnost vlastního kapitálu měřenou 

čistým ziskem, která představuje výnos pro vlastníka 32 %.  

Rentabilita tržeb (ROS) vyjadřuje skutečnost, že jedna koruna tržeb vygeneruje 4 

haléře čistého zisku.  

 

Ukazatele likvidity Hodnota 

Běžná likvidita 4,2 

Okamžitá likvidita 1,0 

Tab. 39 Ukazatele likvidity – pravděpodobná varianta 
 

Běžná likvidita vyjadřuje skutečnost, že oběžná aktiva pokrývají krátkodobé 

závazky firmy 4,2 krát. Společnost je tedy schopna 4,2 krát uspokojit své věřitele kdyby 

proměnila svá krátkodobá aktiva v daném okamžiku v hotovost. Firma nebude mít 

problémy se splatností závazků v důsledku nedostatečné výše oběžného majetku. Čím 

vyšší je hodnota tohoto ukazatele tím menší je riziko platební neschopnosti.  

Ukazatel okamžité likvidity  se svou hodnotou 1  vyjadřuje vyšší schopnost hradit 

okamžitě splatné závazky. 

 

Ukazatele zadluženosti Hodnota 

Celková zadluženost 19 % 

Tab. 40 Ukazatele zadluženosti – pravděpodobná varianta 
 

Financování firmy dluhem je z 19 %, firma tedy nemusí mít obavy z předlužení a 

může v případě potřeby použít další cizí kapitál. Zvláště případní věřitelé firmy přivítají 

tuto hodnotu, která poukazuje na nižší zadlužení firmy. (2) 
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5.5 Stanovení rizik 

Na firmu, která se pohybuje v tržním prostředí působí i vnější vlivy. Některé z nich 

může předvídat a ovlivnit zcela, jiné z části a některé vůbec. Vstup na ekonomická 

bojiště dnešní doby sebou nese i rizika. Ty, jenž působí na firmu STROZATECH s. r. o. 

můžeme rozdělit na: 

� Ekonomická 

� Legislativní 

� Finanční 

� Zásahy vyšší moci 

 

Riziko ekonomické zahrnuje především nákladové riziko, které je mnohdy vyvoláno 

růstem cen materiálu, služeb, energie, atd. Díky těmto vlivům, může dojít k překročení 

plánované výše nákladů, což vede k navýšení ceny konečného produktu.  

Legislativní riziko působící na firmu je obvykle vyvoláno hospodářskou 

a legislativní politikou vlády. To souvisí s častou změnou daňových zákonů, zákonů 

upravujících nemocenské dávky, zákonů týkajících se bezpečnosti zaměstnanců, celní 

politikou, snížením ochrany domácího trhu. Legislativní riziko nespočívá jen 

v legislativě, která již existuje, ale také v legislativě, která by měla být, ale doposud 

není. Příkladem může být posílení pozice prodávajícího z hlediska vymahatelnosti 

dlužné částky za produkt, který kupující odebral, ale nezaplatil. Tímto rizikem se firma 

již několikrát musela zabývat, když pozice věřitele byla oslabena proti pozici dlužníka. 

Daným problémem se zabývá i návrhová část, kde je rozpracován postup, jak dané 

riziko zmenšit na přijatelnou úroveň. Rizika spojená s legislativními změnami lze snížit 

větší informovaností o současné legislativě a jistou mírou připravenosti na změny.  

Finanční riziko působí na firmu z hlediska změn úrokových sazeb při užití úvěrů 

s pohyblivými úrokovými sazbami. Firemní obchody se zahraničím, které probíhají 

v jedné ze světových měn, většinou Euro, ohrožuje riziko změny měnového kurzu. 

Uvedené riziko patří k významnému každodennímu nebezpečí, protože firma sjednává 

cenu ve světové měně k jejímuž zaplacení dojde až po výrobě produktu, jehož délka je 

v řádu měsíců.  Vlivem nepříznivého vývoje měnového kurzu mohou vzniknout nemalé 

ztráty. Dalším rizikem plynoucím ze změny měnového kurzu je posilování české 

koruny, co je výhodné pro dovozce, ale nevýhodné pro vývozce, protože zvyšuje cenu 
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produktu v zahraničí. Riziko změny měnového kurzu můžeme odstranit smluvním 

ujednáním o určení pevného směnného kurzu.  

Zásahy vyšší moci v případě firmy STROZATECH s. r. o. jsou spojeny s požárem, 

únikem plynu, záplavami, pádem meteoritu či jinými přírodními pohromami, které by 

měly za následek zničení firemního vybavení, prostor, dat a informací. Tato rizika 

nemají vysokou pravděpodobnost, ale nelze je přehlédnout. Řešením je zálohování dat a 

důležitých firemních materiálů, prevence v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti, 

vybavení kanceláří detektorem kouře či hasícím přístrojem. (3) 

Proti většině jmenovaných rizik se lze pojistit u pojišťovacích institucí. Je vhodné 

zvážit, kterému riziku se lze vyhnout, které lze redukovat na přijatelnou úroveň, které 

zadržet, a proti kterému se pojistit. V případě rozhodnutí pojistit se proti některým 

rizikům, je vhodné zvážit významnost a ekonomickou efektivnost tohoto kroku. Je 

dobré se pojistit proti rizikům, která sice mají nízkou pravděpodobnost vzniku, ale 

jejich dopad by byl pro firmu zničující.   
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6 Závěr 

Obsahem diplomové práce je příprava úspěšného rozvoje firmy STROZATECH 

s. r. o., který bude realizován od roku 2009. Práce je strukturovaná do podnikatelského 

záměru pro již existující firmu a vychází z jejich současných potřeb a nedostatků.  

V první části práce je uvedena problematika malých a středních firem, jejich výhody, 

nevýhody a příčiny neúspěchu. Teoretická východiska dále obsahují potřebný základ 

k úspěšnému vytvoření podnikatelského záměru. Jsou zde zdůrazněny kroky pro 

dosažení úspěšného firemního rozvoje. Pro zjištění vnitřních i vnějších faktorů 

působících na firmu byla provedena strategická analýza. Informace získané 

z provedených analýz jsou využity v návrhové části práce. Návrhová část plně využívá 

firemní potenciál, který  rozšiřuje a doplňuje. 

Podnikatelský záměr se zabývá marketingovým plánem, jenž řeší současné firemní 

nedostatky a navrhuje jejich změnu. Je zde vytvořen kompletní marketingový mix  

utvářející strategii důležitou pro firemní úspěch na současném trhu.  

 Práce také řeší problém smluvního ujednání a předchází vzniku druhotné platební 

neschopnosti. Navrhuje vznik organizační struktury s úseky a jednotlivými funkcemi. 

Koordinaci v rozvoji organizační struktury určuje harmonogram implementace úseků 

jednotlivých funkcí. Zpracovaný finanční plán je vyjádřením peněžních toků, které 

budou probíhat ve firmě po implementaci uvedeného rozvoje. Zahrnuje pesimistickou a 

pravděpodobnou variantu peněžních toků určujících přežití firmy. Plán ukazuje 

skutečnost, že i v případě nepříznivého finančního vývoje nebude ohrožena existence 

firmy. Možná rizika shrnutá v závěru práce jsou minimalizována navrženými 

opatřeními.  

Diplomová práce obsahuje jednotlivé návrhy, které jako celek využívají 

synergického efektu pro dosažení úspěšného firemního rozvoje a prosperity. Návrhem 

na úspěšný firemní rozvoj byly splněny všechny vytyčené cíle diplomové práce.  
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