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Abstrakt 

Má bakalářská práce se zabývá společností CORA MANAGEMENT s. r. o., její 

analýzou a návrhem dalšího rozvoje. Společnost se zabývá poskytováním služeb 

v oblasti úklidu a správy nemovitostí. Bakalářská práce obsahuje analýzu prostředí 

podniku a to jak vnitřního, tak také vnějšího, které se zabývá například konkurencí a 

konkurenčními výhodami. Na základě získaných dat vyhodnocuje možnosti, ze kterých 

by mohla pro společnost vzniknout konkurenční výhoda. Další částí, kterou se 

bakalářská práce zabývá, je propočet zřízení vlastní prádelny. 

 

 

Abstract 

The subject of this Bachelor’s thesis is analaysis and proposal for development oft 

hecompany CORA MANAGEMENT s. r. o.. Company is engaged in providing services 

of cleaning and realestate management. Bachelor’s thesis includes analysis of internal 

and external business enviroment. This analysis deals with competitors and competitive 

advantages. Based on obtained data evaluates opportunities from which could arise 

competitive advatage for the company. Next section of this Bachelor’s thesis is costing 

establishment company’s own laundry. 
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 Úvod 

Podnikatelský záměr je účinným nástrojem, který může podnik postavit před svou 

konkurenci, ale také, při špatném provedení jej umístit do stínu úspěšných konkurentů. 

Pře sestavování záměru je důležité myslet na každou maličkost, díky které můžeme 

získat výhody vůči našim soupeřům. Pouze důkladnou přípravou a analýzou našich 

možností se můžeme dostat na úspěšnou cestu, která nás může dovést k vytouženému 

cíli a k poznání skutečných přednostní a nedostatků společnosti. 

Odvětví, ve kterém společnost CORA MANAGEMENT s. r. o. působí, je trh, velmi 

nabytý konkurencí. Společnosti zde získávají výhody získáním nových oprávnění, které 

jim například umožňují nakládání s novým typem odpadů. Tento trh se neustále 

zvětšuje a nabývá nových společností, které vykonávají obdobnou činnost. Vykonávání 

této činnosti se však liší v rozsahu prováděných prací a územní působnosti.  

Přibývání nových společností vytváří na trhu existenci jak malých, středních, ale také 

velkých podniků, které si mezi sebe musí rozdělit neustále rostoucí počet klientů a 

jejich požadavků, prověřujícími schopnosti podniků splnit tyto přání. 

CORA MANAGEMENT s. r. o. patří se svou dlouholetou tradicí a zkušenostmi mez 

velké hráče na trhu. Pro tuto skutečnost bylo v historii nutné rozšíření její působnosti na 

celé území České republiky. Z tohoto postavení však nevyplývá, že nemusí sledovat své 

náklady, výdaje, výnosy a tržby, které je nucena se snažit efektivně optimalizovat, 

protože pouze tak získá schopnost v konkurenčním souboji. Poznání svých nákladů a 

jejich řízení je důležitý faktem pro budoucí rozvoj a realizaci plánů. 

Předmětem mé bakalářské práce je představení záměru, který by společnosti přinesl 

nové možností rozvoje. Tento návrh spočívá ve zřízení vlastní prádelny. K tomu bude 

zapotřebí využít znalostí z oblastí marketingu, finanční analýzy a kalkulací. 

Ve společnosti CORA MANAGEMENT s. r. o. jsem působil v průběhu své praxe a 

seznámil jsem se s problémy, se kterými zápasí. Jelikož se jedná o společnost se 

zaběhlou pověstí, díky které si vybudoval za svou existenci již značné jméno na trhu, 

doufám, že mé návrhy k rozvoji pomohou majitelce paní Anně Šťastné k upevnění 

postavení na trhu a zvýšení konkurenceschopnosti nejen úklidových služeb. 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 

 

Hlavním cílem mé práce je sestavení podnikatelského záměru pro rozvoj společnosti. 

Pro jeho sestavení, použiji výsledů analýz, které zkoumají okolí podniku a jeho sílu v 

tomto prostředí. Výsledky využiji k rozšíření portfolia služeb společnosti a k úpravě její 

organizační struktury. 

Dílčí cíle: 

- rozšíření portfolia služeb, 

- zjištění situace podniku ve vztahu k jeho okolí. 

Dalším dílem mé práce je navrhnutí podnikatelského záměru, a to zřízení vlastní 

prádelny. K určení výhodnosti této investice a jejího financování využiji dynamických 

metod finančního hodnocení podnikatelského plánu. 

 Toto téma jsem si zvolil z důvodu možného uplatnění mých poznatků a navrhovaného 

řešení ve zvolené společnosti, kterou je CORA MANAGEMENT s. r. o., kterou blíže 

představím v další kapitole. Společnost jsem volil na základě dlouhodobého vztahu, 

který vznikl z vykonaných brigád a praxí na střední škole i ve třetím ročníku 

bakalářského studia.  

Z analýz, které provedu v dalších kapitolách, získám výsledky, které mi pomohou 

svými informacemi k určení způsobu financování a výnosnosti. Dále dojde 

k rozhodnutí, zda je investice výhodná. 

Analýzu konkurence provedu na podnicích, které mi sama společnost označila jako své 

největší soupeře. Analýza bude spočívat v porovnání jednotlivých společností, kde 

výsledkem bude přehled služeb chybějících v portfoliu mnou vybrané společnosti. 

Dalším sledovaným bodem je přehled vlastněných certifikátů a osvědčení. 

Následovat bude analýza SLEPT, která zobrazí legislativní omezení podnikání v tomto 

oboru a Porterův model pěti sil. 

Na závěr bude sestavena SWOT analýza, aby bylo jasnější, jak mnou navrhovaný záměr 

ovlivní sílu společnosti. 

Zřízení prádelny může být financováno ze dvou zdrojů, buď vlastních, nebo cizích. 

K rozhodnutí původu zdrojů použiji výsledky ukazatelů likvidity a rentability. Další 

výpočty spojené s tímto záměrem provedu pomocí vzorců pro výpočet čisté současné 

hodnoty, vnitřního výnosového procenta a Indexu rentability, které přepočtou celkovou 

částku projektu na současnou hodnotu a určí výnosnost záměru. Ukazatele doplním o 

dobu návratnosti, která určí dobu, za kterou se prostředky vložené do záměru vrátí zpět.  
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Stručné informace o společnosti 

- Název společnosti: CORA MANAGEMENT s. r. o. 

- SÍDLO: Podbadská 2582/30160 00 Praha- Dejvice 

- Web: www.cora-management.cz 

- PLÁTCE DPH: Ano 

- PRÁVNÍ FORMA: společnost s ručením omezeným 

Společnost vznikla k 1. 11. 1995 pod původním názvem CORA úklid s. r. o.  

Zakladatelkou a jednatelkou je až do dnes paní Anna Šťastná, které se za tento projekt 

dostalo v roce 2008 ocenění podnikatelky roku. 

Původně podnik nabízel omezené služby v oblasti úklidu na území města Kroměříže a 

jeho okolí. Postupně docházelo k rozšiřování nabízených služeb a také oblasti 

působnosti, s tím jak se trh zvětšoval a přistupovali noví konkurenti.  S tím došlo i 

k otevírání nových poboček na území České republiky. Dnes jich má společnost 9, mezi 

nejvýznamnější patří pobočky v Praze, Českých Budějovicích, Ostravě a původní 

vzniklou v Kroměříži. 

V roce 2010 došlo k přejmenování společnost na aktuální název – CORA 

MANAGEMENT s. r. o., který více vyjadřuje nabízené služby podniku. 

S přejmenováním došlo také k otevření několika poboček, jejichž umístění jsem zmínil 

výše. Dále došlo k pravidelnému vzdělávání zaměstnanců, aby bylo dosaženo zajištění 

kvality poskytovaných služeb a došlo k uzavření několika klíčových smluv na 

poskytování komplexních úklidových služeb s místem plnění převážně v Praze. 

Předmět podnikání 

Stěžejním předmětem podnikání a stále největším zdrojem příjmů je poskytování 

úklidových služeb a nakládání s odpady. V souvislosti s nakládáním s odpady je 

společnost držitelem certifikátu ISO 14001, který řeší dopady na životní prostředí. Dále 

drží některé další certifikáty v této oblasti a využívá dlouholetých zkušeností nakládání 

s nebezpečnými odpady. 

Společnost se však dále zaměřila na péči o budovy svých klientů a rozšířila svou činnost 

také na správu nemovitostí, servis zařízení a zednické práce. Mottem podniku je 

“Elegantní péče o vaši budovu“, to tedy znamená, že se Vám může dostat od úklidu, 

správy, ostrahy majetku až po hygienický servis. 

Mezi vedlejšími činnostmi společnost provádí školení o bezpečnosti práce. 

Z  majetkového hlediska je společnost nezávislá, protože v podniku je jediný vlastník a 

to sama zakladatelka Anna Šťastná. 

  

http://www.cora-management.cz/
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Odvětvové zařazení společnosti 

Dle statistické klasifikace činností statistického úřadu ČR, vykonává společnosti 

činnosti: 

- poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -74901, 

- ostatní úklidové činnosti – 81292, 

- stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních – 56103, 

- malířské a natěračské práce – 43342, 

- úklidové činnosti – 812, 

- účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství – 692, 

- zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení – 461, 

- demolice a příprava staveniště – 431, 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – 

00, 

- vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti – 581, 

- bezpečnostní a pátrací činnosti – 80, 

- poskytování ostatních osobních služeb – 960, 

- shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití – 

38, 

- činnosti v oblasti nemovitostí – 68, 

- maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky – 4775, 

- praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků – 9601, 

- sklenářské, malířské a natěračské práce – 4334, 

- ostatní stavební instalace – 43290, 

- správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody – 6832, 

- úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení – 

3832, 

- kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti – 96020, 

- překladatelské a tlumočnické činnosti – 7430, 

- silniční nákladní doprava – 49410, 

- architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství – 711. 

Hlavním oborem je všeobecný úklid budov - 81210. 
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zaměstnanec 

Manažer provozu 

Předák 

Sekretářky útvaru 

Mzdová a 

personální 

účtárna 

Všeobecná 

účtárna 

Nákupčí a 

skladová 

účtárna 

Manažer ISŘ  

(QMS, EMS, OHSAS) 

Sekretariát útvaru GM 

Valná hromada 

Generální manažer 

Obchodní      

oddělení RMO 

Productmanager 
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Organizační struktura společnosti 

Organizační struktura společnosti rozděluje pravomoci štábům, které za svou 

odpovědnost ručí svým nadřízeným. Nejvyšší rozhodovací pravomoc zůstává v rukou 

generálního manažera – Anně Šťastné.  

Struktura poboček má také svůj řád. I když je sídlo společnost napsáno v Praze, je i 

nadále nejpovolanější pobočkou ta v Kroměříži. Sídlí zde účtárna společnosti a 

regionální manažer. Následující znázornění vychází z Příručky managementu 

společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr.  1: Organizační struktura podniku  
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2 Teoretická východiska práce 

Teoretické poučky praví, že podnikatelem se rozumí osoba, která samostatně vykonává 

určitou činnost za účelem dosažení zisku a tato činnost je provozována soustavně. 

K tomu, abychom mohli podnikat, potřebujeme také majetek. S ním pak nakládáme tak, 

abychom mohli provozovat činnosti, které napomáhají dosažení zisku. Důležitým 

aspektem je však i řízení nákladů, které s tímto majetkem souvisí. 

Výhodou společnosti CORA MANAGEMENT s. r. o. je dosavadní financování 

vlastními zdroji. Avšak ke svému rozšíření a rozvoji by bylo vhodné zvážit zapojení 

zdrojů cizí, které by daly možnost příchodu levného kapitálu, potřebného pro zajištění 

financování podnikatelského záměru rozvoje společnosti. Výše tohoto kapitálu se odvíjí 

od nákladnosti změn, nutných k tomuto rozvoji. 

2.1 Podnikání 

Jak bylo napsáno výše, podnikáním se rozumí určitá ekonomická činnost provozovaná 

soustavně za účelem dosažení zisku. Tuto definici, bych potvrdil úryvkem z Nového 

občanského zákoníku: 

"Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele""(zákon č. 

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník). 

Dalším pojmem vhodným k osvětlení je velikost podniku dle zákona o účetnictví č. 

563/1991 Sb. ve znění k 1. 1. 2016. Ten rozlišuje podniky dle hodnot z účetních výkazů 

na mikro účetní jednotky, malé účetní jednotky, střední a velké. Kritéria pro určení 

velikosti jsou následující 

Mikro účetní jednotky 

Jsou takové účetní jednotky, které k rozvahovému dni nepřekročily alespoň dvě kritéria: 

- celková hodnota aktiv 9 000 000 Kč, 

- roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč, 

- průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10. (zákon č. 563/1991 

Sb.) 

Malé účetní jednotky 

Je ta jednotka, která není mikro účetní jednotkou a nepřekračuje alespoň dvě 

z hraničních hodnot k rozvahovému dni: 

- aktiva celkem 100 000 000 Kč, 

- roční úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč, 
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- průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50. (zákon č. 563/1991 

Sb.) 

Střední účetní jednotka 

Účetní jednotka, která není ani mikro ani malá účetní jednotka a nepřekračuje alespoň 

dvě z hraničních hodnot k rozvahovému dni: 

- aktiva celkem 500 000 000 Kč, 

- úhrn ročního čistého obratu 100 000 000 Kč, 

- průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250. (zákon č. 

563/1991 Sb.) 

Velká účetní jednotka 

K rozvahovému dni překračuje alespoň dvě hraniční hodnoty střední účetní jednotky. Za 

velkou účetní jednotku se vždy považuje subjekt veřejného zájmu a vybraná účetní 

jednotka.(zákon č. 563/1991 Sb.) 

CORA MANAGEMENT s. r. o. se tedy řadí na pozici malé účetní jednotky, protože 

zde překračuje pouze průměrný počet zaměstnanců za účetní období. Průměrná výše 

aktiv z účetních výkazů vychází na 22 311 510 Kč a úhrn ročního obratu nepřekračuje 

hodnotu 200 000 000 Kč. 

2.2 Podnikatelský záměr 

Veškeré plánování začíná prvním krokem, ve kterém je nutné vyjasnit si očekávaný 

výsledek. Tím dojde k odpovědi na otázku, co a proč vůbec plánujeme (Koráb, 

Režňáková a Peterka, 2007). 

Pro zpracování podnikatelského plánu firmy je potřeba základních informačních vstupů, 

které jsou tvořeny investičním a finančním plánem společnosti, technicko- 

ekonomickými studiemi.(Fotr, Souček, 2005). 

„Podnikatelský plán by měl být realistický, spolehlivý, důvěryhodný, ambiciózní a měl 

by obsahovat technické, ekonomické a finanční ukazatele, které by měly být zachyceny 

pro střednědobé a dlouhodobé termíny. Z těchto ukazatelů by mělo být patrné vyvodit 

východiska a praktické opatření, které vedou k úspěšnému dosažení cíle. Je to založeno 

na strategickém návrhu, který zajišťuje podniku vzrůstající konkurenční sílu a 

maximalizaci profitu. Při vývoji této strategie musí být začleněn celý tým managementu 

a kvalita podnikatelského záměru záleží na vizi a úsilí při cestě k úspěchu“. (Brad, 2014, 

s. 217). 

Konkurenční souboj vyžaduje uplatňování inovací, založených na vědeckém zkoumání 

nebo na šťastlivém nápadu. Tyto inovativní kroky se odehrávají spíše v malých 

podnicích, tvůrčích skupinách nebo u jednotlivců. Samotná realizace „“zprůmyslnění“ 
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těchto nápadů poté připadá na velké podniky, které díky svému postavení a prostředkům 

mohou vykonat experimenty a potřebné testy tak, aby inovace byla dokonalá a mohla 

být uplatněna na trhu (Jirásek, 2006, s. 38). 

“Takovýto plán by měl sloužit zpravidla dvěma účelům, a to: 

- jako vnitřní dokument, který slouží jako základ vlastního řízení firmy 

- pro externí využití v případě rozhodnutí o financování nebo spolufinancování 

z cizích zdrojů“ (Fotr, Souček, 2005a, s. 21). 

Podnikatelský plán vyjadřuje cestu našeho podnikání, tedy to, kde se nacházíme nyní a 

kam bychom se chtěli dostat. Napomáhá k rozhodnutí, jestli vůbec určitý záměr 

vytvořit, nebo z hlediska analýzy a výsledků provedených studií přepracovat jej nebo 

zrušit, odložit. 

‘‘Důležitou součástí plánu je potom také určení nákladů projektu v jednotlivých letech 

jeho existence“ (Fotr, Souček, 2005a, s. 25). 

Mezi nejčastěji určované náklady patří:  

- spotřeba materiálu a energie, 

- služby- například opravy, udržování, přepravné, 

- osobní náklady- mzdy, 

- odpisy, 

- ostatní náklady- daně a poplatky, 

- finanční náklady- náklady (Fotr, Souček, 2005a, s. 25). 

Struktura podnikatelského záměru by tedy měla být následující:  

- titulní strana - podávající stručný přehled obsahu zamýšleného plánu, 

dále by měl obsahovat informace o společnosti a kontaktní údaje, 

- exekutivní souhrn- úkolem je získání přízně investorů k přezkoumání 

celého plánu, obsahovat by měl nejdůležitější informace o našem plánu 

jako například hlavní myšlenku, výhody oproti konkurenci, přínos, 

- analýza trhu- obsahuje kompletní přehled o trhu, na kterém společnost 

působí, analýzu konkurentů a jejich vlastností, vývoj trhu a aspekty, 

které jej ovlivňují, 

- popis podniku- měl by představit společnost a její historii, úspěchy. 

Dalším úkolem je také vytvořit představu o velikosti podniku a 

využívaných technologiích, 

- proces poskytovaných služeb- vyjadřuje způsob prováděných služeb, 

dodavatele potřebných prostředků k vykonávání služeb, používané 

technologie a stroje, 

- marketingový plán- obsahuje způsob propagace služeb a jejich 

oceňování, informace o managementu společnosti a vedoucích 
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pracovnících podniku. Dále by zde měla být uvedena organizační 

struktura společnosti a vyjádření nadřízenosti a podřízenosti vedoucích 

pracovníků, 

- hodnocení rizik- analýza slabých stránek podniku a možných reakcí trhu 

na uvedení záměru k životu, podnik by měl být schopný definovat, jak 

bude těmto hrozbám čelit, 

- finanční plán- podnik by zde měl uvést předpokládané toky hotovosti 

v příštích letech svého fungování i se zamýšleným projektem, dále by 

měl uvést informace o svém financování (Koráb, Režňáková a Peterka, 

2007). 

“Obecně platí, že k růstu podniku může dojít, jsou-li splněny tři základní podmínky: 

- existuje motivace podnikatele. 

- existují podmínky na trhu. 

- existují dispozice k růstu uvnitř podniku.‘‘ (Koráb, Režňáková a Peterka,  2007a, 

s. 27). 

2.3 Fáze podnikatelského projektu 

“Podnikatelský projekt se zpravidla odvíjí od vyjasnění určité podnikatelské příležitosti, 

identifikované v rámci přípravy podnikatelské strategie“.(Fotr, Souček, 2005a, s. 25) 

Opírat se lze o určité prognózy vývoje faktorů okolí, ve kterém podnikatel působí. Může 

se jednat o prognózy jako například „“studie struktury produkce a spotřeby v dané 

zemi, marketingové studie, exportní možnosti a podobně“ (Fotr, Švecová, 2010a, s. 30). 

“Tyto příležitosti je potřeba zapracovat do podnikatelských plánů tzv. “oportunity 

studies“ a zpracovat přehled dostupných informací do takové formy, která pomůže 

posoudit efekty nadějnosti projektu, který by měl být vytvořen na tomto plánu. Na 

základě takto zjištěných skutečností se vyloučí takové projekty, které nesplňují 

požadavky a dále se zpracují ty, které je splňují. Ty se dále analyzují a zkoumají tak, 

aby z nich vyplynulo, zda jsou schopné obstát vytvoření a získání kapitálu a jeho 

následného navrácení“ (Fotr, Souček, 2005a, s. 30) 

Zahájení projektu 

„“Zahájení projektu je souborem činností, které jsou zaměření na stanovení cílů 

projektu a vytváření základních předpokladů jeho realizace‘‘ (Svozilová, 2006a, s. 72). 

V této fázi jde často o stanovení podmínek realizace, definování omezení, vyhledání 

vhodných dodavatelů a stanovení odpovědnosti mezi jednotlivé účastníky projektu. 

Dalším krokem je volba způsobu pořízení. 

Tato fáze tedy obsahuje několik činností, které formují projekt na další etapy jeho 

vývoje. Patří sem zejména: 
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- popis procesu, 

- projektové dokumenty a zahájení projektu, 

- stanovení cílů projektu, 

- kritéria dosažení úspěchu“ (Svozilová, 2006a, s. 73-80). 

Popis procesu 

Stanovuje existenci cíle, který má být zrealizováním projektu naplněn. V této části se 

stanovuje cíl projektu a způsob jeho dosažení. Dále se volí podmínky realizace a volí se 

odpovědný tým, který stojí za zrealizováním projektu. 

Veškeré tyto činnosti se poté zaznačí do dokumentu projektu, který blíže vysvětluje 

budoucí funkce a vlastnosti projektu (Svozilová, 2006). 

V této fázi tedy dochází ke stanovení cílů, kterých je třeba dosáhnout pomocí realizace 

projektu a přidělení odpovědnosti mezi odpovědné pracovníky. Ti mají za úkol 

rozhodnout o způsobu realizace projektu a vytvořit strategický plán společnosti. K tomu 

je potřebné také sestavit dílčí cíle projektu a kritéria pro jejich výběr (Newton, 2008). 

Projektové dokumenty procesů 

Aktivity jsou soustředěny k vytvoření „“zakládající listiny projektu a předběžné 

definice předmětu projektu“ (Svozilová, 2006a, s. 76). 

Zakládající listina projektu 

Dokument, který formálně zahajuje práce na projektu. Měl by jasně vyjadřovat: 

- “o jaký projekt se jedná, 

- kdo je pověřen realizací, 

- jaký je rozsah jeho pravomocí, 

- jaké jsou podmínky a omezující kritéria realizace“ (Svozilová, 2006a, s. 76). 

Takovýto dokument by tedy měl mít určitou strukturu, kterou jsem již nastínil výše, ale 

pro shrnutí by tedy měl obsahovat název projektu, přehled aktuální situace ve 

společnosti a způsob jakým projekt ovlivňuje, cíle projektu, účel jeho vytvoření. 

Důležitou součástí je také přiřazení organizační struktury a prostředků k jeho krytí a 

určení doby jeho trvání.  

Takovýto dokument musí být po vypracování schválen managementem. 

Předběžná definice předmětu projektu 

Cílem sestavení je získání schválení projektu. Proto by měl obsahovat důvod vzniku – 

například požadavek zákazníka, tržní příležitost. Další náplní obsahu by měl být hlavní 

cíl projektu a kritéria dosažení úspěchu a předpokládaná rizika. 
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Obsahem tedy je popis projektu a prací, které jej tvoří, dále popis prostředí kam projekt 

zapadá a soubor podnikových procesů (Svozilová, 2006a, s. 77-78). 

Zhodnocení a vydefinování současného stavu podnikání  

Tímto zhodnocením zjistíme možnosti našeho podniku na základě interní analýzy 

podniku a finanční analýzy.  

“Interní analýze je nutno věnovat dostatek pozornosti, protože vyhodnocujeme 

informace získané za dobu existence podniku, tedy zhodnotíme dosavadní výsledky 

podnikání, zákazníky, prodeje služeb apod. Zpracováním interní analýzy bychom měli 

získat určité podklady pro určení centrálního cíle, kterého chceme dosáhnout, finanční 

propočty hospodaření pro tento plán ve výhledu několika následujících let. Dále 

bychom se měli podívat i na podnikové zdroje jakožto hmotné i nehmotné prostředky, 

lidské faktory a finance. Poslední zkoumanou složkou by měla být organizační 

struktura“ (Koráb, Režňáková a Peterka, 2007b, s. 60) 

Výsledkem finanční analýzy by měl být přehled o hospodaření společnosti a 

životaschopnosti podnikatelského záměru. 

Na základě takto provedených analýz je možné stanovit cíle projektu. 

Stanovení cílů projektu 

Cílem se rozumí účel, kterého má být pomocí projektu dosaženo. Cílem projektu tedy 

může být nová služba, předmět nebo kombinace obou možností.  

Stanovení cílů tvoří základní bod komunikace týmu, které vede projekt a definuje 

výstupy, které se od projektu očekávají. Definice cílů by se tedy měla skládat z: 

- “popis výstupu, který má být vytvořen, 

- očekávaný časový rámec zhotovení tohoto výstupu, 

- měřítka, podle kterých se cíl bude považovat za splněný, 

- podmínky, které upřesňují představy zadavatele o způsobu splnění tohoto cíle“ 

(Svozilová, 2006a, s. 80). 

Náklady projektu a stanovení jeho ceny 

“Cena projektu, pokud, není vytvořená na základě analogií s historickými projekty nebo 

jinými obchodními odhady, vychází z předběžného rozpočtu projektu“ (Svozilová, 

2006a, s. 81). 

Cena projektu by měla odrážet náklady a zároveň by měla být konkurenční. Bývá často 

kombinací nákladových položek, které obsahují náklady na pracovní sílu, nákup nebo 

pronájem technologií, režijní náklady, krytí rizika, profit dodavatele, cenové úpravy. 
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Předběžný rozpočet se poté předloží managementu společnosti, a pokud se rozchází 

s cenovou strategií, přepracuje se dle zadaných pokynů. 

Interní návrh rozpočtu předloženého ke schválení obsahuje: 

- “popis předmětu projektu, 

- celkové hodnocení projektu podle hospodářských ukazatelů společnosti, 

- celkové rozložení nákladů pro každý element rozpisu prací, 

- rozpis nákladů podle rozpisu prací v čase, 

- cash-flow projektu a návrh jeho financování 

- další informace dle požadavku managementu – rizika a jejich kvantifikace“ 

(Svozilová, 2006a, s. 86). 

K těmto bodům je ještě možné přidat historické údaje z předchozích projektů a údaje od 

konkurentů, pokud jsou k dispozici. 

Sestavení rozpočtu by tedy mělo určit náklady na jednotlivé položky: 

- které musí projekt pořídit, a které se stanou částmi výstupu, 

- pořízení externích zdrojů, 

- pořízení interních zdrojů – nejčastěji personál společnosti (Newton, 2008a, s. 

119). 

Toto členění je pak ještě vhodné doplnit o dobu čerpání prostředků u jednotlivých 

položek. 

Mezi potřebné zdroje je potřeba také zařadit pracovní síly, které projekt budují a později 

síly, které projekt obsluhují (Newton, 2008). 

Samotný rozpočet lze pak sestavit několika způsoby. A to pomocí odhadů nebo 

matematickými metodami. Nejprve je však nutné určit přímé a nepřímé náklady 

projektu a ostatní náklady projektu, které nejsou primárně ani přímými ani nepřímými 

náklady. Tvorba rozpočtu odhadem se poté může dělit na odhad hrubý, přibližný nebo 

definitivní. U tohoto způsobu sestavení je potřeba počítat s určitou odchylkou. (Newton, 

2008). 

2.4 Plánovací proces 

“Jedná se o proces, kdy se pomocí výsledků analýz a možností snažíme odpovědět na tři 

otázky:  

1. porozumění, kdo jsme, 

2. rozhodnutí, kam chceme jít, 

3. plánování, jak se tam dostaneme“ (Koráb, Režňáková a Peterka, 

2007a, s. 9). 
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Tento proces je nejdůležitější z celého zamýšleného záměru, protože když mu budeme 

věnovat potřebný čas a znalosti, určíme vhodné analýzy a postupy tak, aby nedošlo 

k přehlédnutí a zapomnění i nejmenších detailů a hrozeb vytvoříme realizovatelný plán. 

Proces plánování by nám měl být schopen odhalit všechny požadavky související s 

přechodem námi zamýšleného záměru do investiční fáze. 

"Plánování investic je jednou z nejsložitějších a mnohostranných činností vlastníků 

podniku. Musí vycházet z dlouhodobých strategických cílů podniku, hledat způsoby a 

cesty jak tyto cíle splnit, hledat zdroje pro zamýšlené investiční akce, sestavit kapitálové 

rozpočty, hledat použití pro volné finanční zdroje, to znamená vyhledávat investiční 

příležitosti, dále pak hodnotit investiční projekty a vybrat z nich ten nejefektivnější" 

(Kocmanová, 2013a, s. 198). 

 ‘‘Studie proveditelnost – pravděpodobnostní studie – je cesta k určení (determinaci) 

zda podnikatelská myšlenka je realizovatelná. (Zeptejte se: „Může toto fungovat a 

produkovat hodnotu nutného zisku?“ (Koráb, Režňáková a Peterka, 2007a, s. 33) 

„“Plánování projektu je souborem činností, zaměřených na vytvoření plánu cesty 

k dosažení cílů projektu prostřednictvím pracovního úsilí s využitím disponibilních 

zdrojů a obsahuje: 

- definování předmětu projektu, 

- vytváření předpokladů, odhadů, posudků a návrhů, 

- optimalizaci a úpravy návrhů, 

- vyjednávání a schvalování optimalizovaných plánů“ (Svozilová, 2006b, s. 108). 

Tato studie by se měla zabývat problémy, které by mohly mít vliv na námi zamýšlený 

plán a hodnotí dopady zvolených možností jeho uskutečnění. 

Výstupem plánování jsou definice předmětu projektu a plán projektu. Tyto dokumenty 

obsahují rozpis prací a dobu jejich trvání, odpovědnost za tyto činnosti, řízení nákladů, 

plán budoucího zásobování. Důležité je pak určit, jestli se může celý projekt plánovat na 

stejné úrovni. U složitějších projektů tomu tak nebývá a je nutné počítat s nutností 

vytvoření rámcového plánu, který rozčlení velikosti úkolů dle časové náročnosti a 

náročnosti řízení. Rámcový plán pak umožňuje sledovat tvorbu projektu se schopností 

měření rychlosti u jednotlivých dílčích činností (Newton, 2008, s. 114). 
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Osobní cíle podnikatele 

Mise, vize, cíle 

podniku 

Marketingová strategie 

 

Marketinogový mix: 

- produkt, 

- price, 

- promotion, 

- place. 

 

Analýza zákazníků 

Tržní segmentace 

 

Marketingový plán 

 

Operační potřeby: 

- finanční plán, 

- tok hotovosti (CF), 

- analýza bodu zvratu,  

- předpověď fondů. 

 

Zpětná vazba: 

Strategie a plány musí být 

modifikovány z důvodu 

omezení zdrojů 

 

Vnější hodnocení: 

- výzkum trhu, 

- hodnocení okolního, 

prostředí 

- příležitosti, 

- hrozby, 

- analýza SLEPT. 

 

Vnitřní hodnocení: 

- analýza podniku, 

- podnikové    

schopnosti 

 

 

Obr.  2: Schéma plánovacího procesu (Zdroj: Koráb, Režňáková a Peterka, 2007a, s. 12) 
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Součástí plánování by měly být také “funkční oblasti“ (Koráb, Režňáková a Peterka,  

2007a, s. 13), které řeší odpovědi na otázky těchto jednotlivých oblastí, které řeší 

komplexní zabezpečení záměru. Jedná se tedy o: 

- marketingové plány – řeší získání zákazníků, cenu za jakou je možné je získat a 

způsob, jakým je získat, 

- výrobní plány/ plány poskytování služeb- jaké stroje a postupy budou potřeba, 

jak se bude kontrolovat poskytování služeb a jaké legislativní požadavky jsou 

potřeba splnit, 

- organizační plány- řeší dopady na potřebné zaměstnance, jejich vzdělání a praxi, 

dále na organizační strukturu společnosti a zabezpečení dostatečné komunikace, 

- finanční plány- odpovídají na otázky kolik budeme potřebovat na krytí našeho 

záměru, kolik finančních prostředků z něj přiteče, jaké bude financování 

podnikání v době realizace projektu, 

- plány řízení kvality- jak se bude řídit kvalita služeb, jak uspokojí zákazníky, jak 

učinit tyto služby unikátnější, 

- plány výzkumu a vývoje- jaké služby budou dále vyvíjeny, jak se budou 

financovat, jaký bude časový plán vývoje těchto služeb (Koráb, Režňáková a 

Peterka, 2007). 

Součástí plánování by mělo být také klasifikování investic v podniku. Ty se dělí dle 

účetnictví a daňových předpisů na finanční investice, hmotné investice a nehmotné 

investice.  

V rámci mé práce je vhodné specifikovat hmotné investice, které rozšiřují nebo 

vytvářejí výrobní kapacitu podniku nákupem nových strojů, dopravních prostředků, 

budov, kdy pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok 

(Kocmanová, 2013). 

2.5 Realizace plánu 

“Podnikatelský plán je živý mechanismus, který nesmí být založen do šuplíku ihned po 

jeho zpracování. Teprve úspěšnou realizací podnikatelského plánu dojde k jeho 

naplněn.“ (Koráb, Režňáková a Peterka, 2007c, s. 121). 

Samotná realizace plánu přichází až po ukončení detailního plánování, kdy se striktním 

dodržením určených postupů a časového plánu může vyhnout zbytečným prostojům 

realizace. 
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Kontrola plnění podnikatelského plánu 

"Řízení projektu obecně znamená kontrolování čtyř věcí: 

- nákladových odchylek, 

- odchylek časového plánu, 

- změn jeho rozsahu, 

- rizik" (Taylor, 2007, s. 181). 

“Podnik musí kontrolovat obvykle měsíčně hotovostní toky, zásoby, výrobu (poskytování 

služeb), jakost, tržby, náklady, pohledávky. Tato zpětná vazba vybavuje vedení podniku 

informacemi v době, kdy lze korigovat odchylky naplňování podnikatelského plánu od 

stanovených cílů“ (Koráb, Režňáková a Peterka, 2007c, s. 121). 

“I ten nejdokonalejší plán může zastarat. Nebo se radikálně mohou změnit vnější 

podmínky. To znamená, že podnik musí pečlivě sledovat změny podmínek jak vnitřních, 

tak i vnějších. Pokud by tyto změny mohly ovlivnit podnikatelský plán, je třeba udělat 

změny v podnikatelském plánu takové, aby byly v co možné největší míře zachovány cíle 

stanovené podnikatelským plánem“ (Koráb, Režňáková a Peterka, 2007c, s. 121-122). 

"Monitorování a kontrola je proces, jež se soustředí na sbírání poznatků o stavu 

projektu, měření jeho postupu, vyhodnocení vzhledem k původnímu plánu a následnou 

distribuci informací pro všechny zájmové skupiny v rámci projektu i mimo něj, pokud je 

to pro běh projektu nezbytné. Pokud jsou při měření zjištěny odchylky proti platné verzi 

projektového plánu, přikročí se k vyhodnocení a doporučení nápravného postupu" 

(Svozilová, 2006c, s. 217). 

Proces kontroly tedy zahrnuje kontrolu časového plánu, rozpočtu a plánu nákladů. 

Pokud dojde k jakékoliv odchylce, okamžitě se hledá způsob, jak problém odstranit a 

navrátit se k původním plánům. 

2.6 Finanční hodnocení podnikatelského záměru 

“Každé investiční rozhodování nám určuje, do jakých aktiv bude tedy firma investovat. 

Pokud se rozhodne pro daný projekt, musí provést finanční rozhodování spojené 

s velikostí a strukturou finančních prostředků. Základ por investiční i finanční 

rozhodnutí tvoří peněžní toky (cash flow) projektu po celou dobu jeho života (výstavba a 

provoz)‘‘(Fotr, Souček, 2005b, s. 63) 

K tomu se v praxi používá několika metod, které se člení do dvou skupin. Na ty, které 

nerespektují časové hledisko – “statické“ (Scholleová, 2009, s. 50), a ty, které toto 

hledisko zohledňují – ‘‘dynamické“ (Scholleová, 2009, s. 60). Pomocí těchto metod 

hodnotíme kritéria výnosnosti, rizikovost a doby splácení. 

"Podstatou hodnocení investic je porovnávání vynaloženého kapitálu (výdajů) s výnosy 

(příjmy), které investice přinese, to je hodnocení výnosnosti investice. Jde v podstatě o 
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rozpočtování jednorázových investičních výdajů (ty ovšem mohou vznikat delší dobu - i 

řadu let) a ročních výnosů (příjmů) za období životnosti investice'' (Kocmanová, 2013a, 

s. 200). 

Při sestavování plánů se musí také počítat s jevy, které ovlivňují chod ekonomiky a 

hodnotu peněz- inflace. Je tedy dobré brát v potaz hodnotu peněz, které chceme vložit 

do našeho projektu a zjistit si, jakou hodnotu mají nyní, v průběhu realizace projektu a 

po jeho dokončení. K tomu můžeme využít vzorce pro čistou současnou hodnotu, index 

rentability a vnitřní výnosové procento. Pokud k financování projektu využijeme cizího 

zdroje financování – např. úvěru je dobré využít vzorců pro nákladovost kapitálu a 

reálnou diskontní sazbu. 

Čistá současná hodnota 

"Metoda, která slouží pro porovnání aktuální hodnoty peněz vzhledem k předpokládané 

ceně peněz v nějakém budoucím okamžiku" (Svozilová, 2006b, s. 92). 

Je určována diskontovanými toky hotovosti během doby provozu projektu. Jedná se 

tedy o součet těchto toků. Dá se chápat dvojím významem a to buď jako hodnota 

celkového kapitálu, který vkládáme do projektu nebo také jako současnou hodnotu 

vlastního kapitálu (Scholleová, 2009, s. 60) 

Zohledňuje inflaci a náklady spojené s financováním projektu. 

Vzorec pro výpočet: Č𝑆𝐻 = 𝑆𝐻𝐶𝐹 − 𝐼𝑁 = ∑ =
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑘)𝑡
− 𝐼𝑁𝑛

𝑡=1=1                                

                                                         (Vzorec 1, Zdroj: Scholleová, 2009) 

ČSH – čistá současná hodnota 

SHCF- současná hodnota cash flow 

CF – očekávaná hodnota cash flow v období t 

IN – náklady na investici 

k – kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba) 

t – doba období 1 až n) 

N – doba životnosti investice 

 

Pro výpočet je třeba určit toky hotovosti v letech života záměru a diskontní sazbu, které 

nám slouží k přepočtu těchto toků hotovosti na srovnatelnou částku.  

Vnitřní výnosové procento 

Je chápáno jako ‚‚výnosnost‘‘ (neboli rentabilita), (Fotr, Souček, 2005b, s. 65), kterou 

produkuje námi zamýšlený projekt v době své životnosti. 

‚‚Je rovno takové diskontní sazbě, při které je ČSH projektu rovna 0“ (Fotr, Souček, 

2005b, s. 65).  
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Výpočet tedy spočívá v tom, najít hodnotu, při které ČSH dosáhne hodnoty 0 

Tuto sazbu zjistíme ze vzorce: 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑖𝑛 +
Č𝑆𝐻𝑛

Č𝑆𝐻𝑛 − Č𝑆𝐻𝑣
× (𝑖𝑣 − 𝑖𝑛) 

                                                       (Vzorec 2: Zdroj: Fotr, Souček,  2005) 

Kde: 

- 𝑖𝑛je nižší diskontní sazba, při níž ČSH > 0 

- 𝑖𝑣je vyšší diskontní sazba, při níž ČSH < 0 

- Č𝑆𝐻𝑛 je čistá současná hodnota při 𝑖𝑛 

- Č𝑆𝐻𝑣 je čistá současná hodnota při 𝑖𝑣 

K zjištění se počítá ČSH při různých diskontních sazbách. Vnitřní výnosové procento 

bude vyšší než diskontní sazba tohoto projektu. Diskontní sazba pro důvody zjištění se 

bude zvyšovat o 1% do doby, než dostaneme zápornou ČSH. Pro určení vnitřního 

výnosového procenta není třeba znát přesnou diskontní sazbu, ale můžeme využít i 

odhad. Při rozhodnutí by měla společnost projekt přijmout, pokud je vnitřní výnosové 

procento vyšší než diskontní sazba. Nevýhodou je možnost nabytí více hodnot. (Fotr, 

Souček, 2005b, s. 65). 

Vnitřní výnosové procento je tedy taková úroková míra, při které se rovná současná 

hodnota příjmů z investice rovna kapitálovým výdajům, tedy situace, kdy se současná 

hodnota rovná 0 (Kocmanová, 2013a, s. 204). 

Index rentability 

“Slouží jako doplněk čisté současné hodnoty a vyjadřuje hodnotu budoucích příjmů 

v současné hodnotě peněz“ (Fotr, Souček, 2005b, str. 64). 

Vypočítá se vztahem: 

𝐼𝑅 =
𝑆𝐻𝐶𝐹

𝐼𝑁
  

(Vzorec 3: Zdroj: Fotr, Souček, 2005) 

SHCF – současná hodnota cash flow 

IN – náklady na investici 

IR – index rentability 
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Doba návratnosti 

“Doba potřebná pro úhradu celkových investičních nákladů projektu jeho čistými 

výnosy“ (Smejkal, Rais, 2003a, s. 218). 

Jedná se o určení délky období, které je potřebné pro získání finančního prospěchu, jenž 

pokryje velikost investice do projektu. Určí se součtem očekávaných výstupů, které se 

porovnají s celkovou hodnotou investice. 

𝑇𝑁𝑃 =
𝐼𝑁

𝐶𝐹
 

                                        (Vzorec 4:  Doba návratnosti, Zdroj: Smejkal, Rais, 2003) 

IN – náklady na investici 

CF- roční výnos investice 

2.7 Faktory ovlivňující rozvoj firmy 

Mezi interní faktory, které ovlivňují rozvoj firmy, patří: 

 “stupeň specializace, 

 stupeň byrokracie 

 vztah mezi vlastnictvím a řízením společnosti“ (Smejkal, Rais, 2003b, s. 25). 

Vedle interních faktorů společnosti ovlivňují také externí faktory, které mají velký vliv 

na rozvoj společnosti. Můžeme sem zahrnout “požadavky zákazníka, vývoj výpočetní 

techniky, změnu legislativy, konkurenci“ (Smejkal, Rais, 2003b, s. 25). 

Kritické faktory úspěchu firmy 

Jsou vyjádřeny takzvaně “7S firmy McKinsey“ (Smejkal, Rais, 2003b, s. 28) a zahrnují i 

vlivy okolí podniku. 7S tedy zahrnuje: 

- strategii firmy – založena na vizi majitelů a z poslání společnosti. Obsahuje 

způsoby postupu dosažení stanovených cílů, 

- organizační struktura firmy – úkolem je rozdělení úkolů, kompetencí a 

pravomocí mezi jednotlivé pracovníky společnosti, 

- informační systémy – zahrnuje všechny informační procedury – formální i 

neformální, existující ve společnosti. V dnešní době mají tendenci automatizace, 

- styl řízení – způsob, jakým je společnost řízena, příkladem může být řešení 

problémů – zda se na něm podílí více zaměstnanců nebo pouze vedoucí sám, 

- spolupracovníci – lidské zdroje tvoří sílu společnosti, a proto je vhodné je umět 

řídit a správně s nimi vyjednávat, 

- schopnost změn – inovace postupů a pracovního prostředí, 

- sdílené hodnoty – souvislost firemní kultury a spolupracovníků, 
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- schopnosti – nejúčelnější funkce vedení – adaptovat se. Pracovníci by měly být 

neustále nuceni k rozvoji (Smejkal, Rais, 2003) 

2.8 Hodnocení rizik 

“Každý podnikatelský záměr a plán, byť podložený sebelepšími analýzami, daty 

z výzkumů těch nejrenomovanějších agentur a institucí, sestavovaný a podporovaný 

týmy excelentních specialistů v různých oblastech, v sobě nutně nese určitou míru 

nejistoty, tedy rizika, že reálné výsledky se budou lišit od očekávaných. Proto je či by 

měla být součástí každého podnikatelského záměru analýza rizik, která se snaží 

předcházet negativním důsledkům možného vývoje konkrétních rizikových faktorů“ 

(Koráb, Režňáková a Peterka, 2007d, s. 89). 

"Riziko je definováno třemi složkami: 

- události - to je to, co se může v projektu přihodit, dobré nebo špatné události, 

- pravděpodobnost, že se riziko objeví - to znamená, jaká je šance, že k události 

dojde, 

- dopad na projekt - ukazuje, jaké má riziko na projekt účinek: dobrý nebo špatný, 

jestliže k události opravdu dojde'' (Taylor, 2007a, s. 184). 

"Hodnocení okamžité situace procesu řízení rizik projektu na základě faktů zahrnuje 

posouzení informací o počtu rizik, která současné na projekt působí nebo byla 

odstraněna před datem měření, dále zvážení, jaký je současný vliv rizik na projekt, jaká 

část rozpočtu již byla pro odstranění rizikových stavů čerpána a jakou část rizik lze 

ještě do ukončení projektu očekávat" (Svozilová, 2006c, s. 235). 

„“Riziko je filozofický pojem navazující na nahodilost a nutnost, který je podmíněný 

nahodilostí jako formou projevu nutnosti a v ekonomii je užíváno jako pojem pro 

označení nejednoznačnosti“ (Smejkal, Rais, 2003c, s. 66). 

2.9 Analýza rizik 

Jedná se o procese definování hrozeb. Zpravidla obsahuje několik kroku: 

 identifikaci aktiv – vymezení posuzovaného objektu a popis aktiv, které 

vlastní, 

 stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty aktiv a jejich význam pro 

subjekt, ohodnocení dopadu ztráty, změny či poškození na existenci či 

chování subjektu, 

 identifikaci hrozeb a slabin – určení slabých míst subjektu, 

 stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určení míry 

pravděpodobnosti hrozby (Rais, 2003c, s. 70). 
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Metody analýzy rizik 

Výstižnost analýzy rizik roste s množstvím dat, které, jsou k dispozici, avšak nikdy 

nelze dosáhnout absolutní přesnosti, protože vstupní veličiny jsou určeny odhadem. 

Před určováním dopadu rizika na společnost je nutné uvést stav aktiv a pasiv spojený se 

stavem hospodaření. Možnou hodnotu budoucí škody je poté nutné stanovit na aktuální 

hodnotu peněz pomocí diskontování. 

Pro vyjádření škody (rizik) neexistuje vzorec, protože se jedná o náhodný jev, a proto se 

vychází ze dvou scénářů: 

- objektivního - vychází z analyzování scénářů nebezpečí v kvalifikovaném 

odhadu, 

- subjektivního - škodu odhaduje příjemce nebezpečí. 

V případě realizace projektu je tedy před výběrem dodavatele nutné sestavit přehled, 

kterým se prověří jaké problémy, nastaly při jeho dodávkách a v jakém množství. Z 

toho se určí procentuální pravděpodobnost rizika. Vhodné je pak sestavení tabulky, 

které obsahuje celkovou částku zakázky pro jednotlivého dodavatele, vypsané problémy 

a procentuální možnost jejich vzniku. Hodnota zakázky se poté vynásobí procentuální 

sazbou a vzniká hrubý výpočet rizika v peněžních jednotkách, o který se navýší celková 

hodnota dodávky (Tichý, 2006a, s. 155 - 156). 

Tab. 1: Tabulka stanovení dodavatelských rizik (Zdroj: Tichý, 2006a, s. 156) 

Dodavatel Nabídka v Kč Nebezpečí Škoda Pravděpodobnost Riziková 

sazba 

Celková cena 

dodávky 

       

 

Řízení rizik 

„“Řízení rizik je proces, při němž se subjekt snaží zamezit působení již existujících i 

budoucích rizik a navrhuje řešení, která pomáhají eliminovat účinek nežádoucích vlivů 

a naopak umožňují využít příležitosti působení pozitivních vlivů. Součástí řízení rizika 

bývá chápáno i šíření informací o riziku a vnímání rizika.“ (Smejkal, Rais, 2003d, s. 

88-89). 

Subjekt tedy musí zvážit rizika, které na něj působí a vybrat variantu rozhodnutí, která 

tyto faktory minimalizuje.  

V systému managementu rizika se obvykle vyskytují tři otázky: 

- je to móda?, 

- potřebujeme vůbec management rizika?, 

- co nám to přinese? 
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Přičemž odpověď na první otázku je jednoduchá, a to ne, protože móda nepřináší 

hmotný užitek uživatelům. Na druhou otázku je složitější odpovědět, protože se na ni 

lze dívat z více hledisek, avšak při vytváření projektu je vhodné mít zavedený 

management rizik. Odpověď na třetí otázku obsahuje sledování rizik, které přinese 

přehled o rizicích samotných a určité plány pro situace, kdyby situace spojené s rizikem 

nastaly (Tichý, 2006b, s. 210 - 211). 

Řízení rizik se dělí dle činnosti podniku. Pro mou práci je vhodné vysvětlit pojem 

projektového rizika: „“riziko plynoucí ze špatného řízení projektu je rizikem, které se 

může vyskytnout jak u stavebních prací, tak u budování programových systémů, 

případně projektu podnikové investice“ (Smejkal, Rais, 2003d, s. 91). 

Řízení rizik se obvykle zaměřuje na rizika čistá. Zahrnuje tedy "retenci rizika, smluvní 

nepojistný přenos rizika, ovládání ztrát a přenos rizik pojištěním nebo ručením" (Tichý, 

2006b, s. 209). 

Řízení projektových rizik obsahuje 4 kroky: 

- rozpoznání rizika – kontrolou seznamu úkolů a časového plánu nebo diskuzí a 

rozhovory s odborníky, 

- vyhodnocení rizika – tvořeno postupem, který napřed určí úroveň tolerance (jaké 

náklady a zpoždění je v toleranci), přiřadí pravděpodobnosti rizikům (expertním 

odhadem nebo metodou PERT), dále přiřadí náklady rizikům a následně přiřadí 

priority rizikům, 

- vytvoření rizikových pánů – tyto plány pomohou subjektu řídit dopad rizik 

v případě, kdy dojde k jejich časnému rozpoznání, 

- sledování a řízení rizika (Smejkal, Rais, 2003d, s. 91). 

Dle Jiřího Fotra obsahuje řízení rizika následující kroky: 

- “identifikace rizikových faktorů- zkoumá rizika, která by mohla záměr strhnout 

jinam, než si přejeme. Nejsložitější k odhadu jsou rizika spojená s externími 

faktory, odhadem vývoje některých veličin a zisku, 

 

- kvantifikace rizik – provede se číselným vyjádřením rizik, a to například tak, že se 

určí například pravděpodobnost, že naše tržby nedosáhnou za čtvrtletí určité 

výše, 

 

- plánování krizových scénářů“ – tyto scénáře se sestavují pro případ, kdy by 

rizikové faktory opravdu vstoupily do vývoje záměru. Součástí tohoto postupu je 

vytvoření postupů, jak v případě vzniku problémového faktoru zakročit. Součástí 

bývá také „“finanční analýza“ nebo také „“what-if analýza“, které řeší dopad 

různých variant na podnik, 
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- monitoring a řízení – sleduje s rizikem související faktory v průběhu realizace 

projektu.  V případě nálezu problému řeší jeho dopad a určuje scénář, kterým se 

bude tato situace řešit“(Koráb, Režňáková a Peterka, 2007d, s. 91-92). 

''Management rizika má specifické postavení: chránit současný a budoucí majetek 

osoby (včetně jejích investic a očekávaných zisků) doporučením: 

- k omezení možných ztrát, dříve než k nim dojde, 

- k financování možných katastrofických ztrát vyvolaných zejména vyšší mocí, 

omyly, chybami" (Tichý, 2006b, s. 209). 

Tab. 2 Možné rizikové faktory k úvaze (Zdroj: Koráb, 2007d, s. 90) 

Možné rizikové faktory k úvaze 

Trhy- riziko náhlé změny či poruchy našich trhů? Mohou zastarat? Jak by to ovlivnilo 

naše celkové tržby? 

Produkt – rizika plynoucí z přemrštěné ceny, riziko útlumu poptávky, riziko problémů 

s kvalitou a službami, životní cyklus produktu 

Obchody – rizika neplnění plánovaných obratů, rizika špatných (neprofitabilních) 

obchodů, kapacitní rizika (nezvládnutí) velkého počtu zakázek v potřebných časech 

Management – riziko špatného nekompetentního řízení, rizika vlivu vnitřních politik, 

neproduktivních konfliktů ve vedení 

Vlastní vývoj – riziko utopení nákladů ve vývoji, rizika přecenění technického 

hlediska a podcenění komerčních aspektů vyvíjených produktů, neprodejné výstupy 

vývoje 

Kvalita – rizika nízké kvality produktů, riziko negativních referencí a poškození image 

podniku, rizika ztráty zákazníků a růstu servisních nákladů 

Zdroje – riziko nedostatečných zdrojů, riziko nevyužitých zdrojů, přecenění vlastní 

kompetencí a schopností 

Produktivita – riziko nízké produktivity a rostoucích nákladů, nízká pracovní morálka 

a neloajalita zaměstnanců 

Klíčovost – riziko plynoucí z klíčového postavení jedinců, produktů, zákazníků 

Sklady – riziko nedostatečných skladů a ztráty obchodů, riziko neefektivního 

marketingu, neefektivní vzdělávací programy, neefektivní vlastní vývoj 

Investice – riziko zátěže ze špatných investic, rizika neefektivního marketingu, 

neefektivní vzdělávací programy, neefektivní vlastní vývoj 

Informační technologie – riziko ztráty dat a recovery systém, rizika využívání 

zastaralé omezující technologie, bezpečnostní rizika IT 

Cash – flow– rizika chybějících peněžních prostředků, rizika ztráty likvidity, příliš 

konzervativní nebo příliš agresivní finanční řízení 

Makroekonomická rizika – rizika zvýšení úrokových měr a zdražení úvěrů, daňová 

rizika, kurzová rizika 
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Investiční rozhodování a riziko 

Investice je činnost zaměřená na obnovu a rozšíření hmotného a nehmotného 

investičního majetku, označovaného také jako dlouhodobý majetek. Při tomto 

rozhodování je důležité vzít v potaz „“faktor času a riziko změn po dobu přípravy a 

realizace projektu“ (Rais, 2003a, s. 199), protože se často jedná o dlouhodobé 

rozhodování. Je nutné brát v úvahu budoucí hodnotu investice a odhadnout budoucí 

příjmy. „“Prvním krokem před jakýmkoliv rozhodováním o dalším osudu určitého 

podnikatelského záměru je třeba provést finanční analýzu“ (Smejkal, Rais, 2010e, s. 

248). 

2.10 Analýza vnějšího a vnitřního prostředí 

Při sestavování plánu bychom měli začít s přehledem možností, které trh nabízí a vztahu 

naší společnost vůči těmto příležitostem. K tomu je vhodné využít výsledků analýzy 

trhu a zákazníků, SWOT analýzy a také SLEPT analýzy, které nám nastíní silné a slabé 

stránky našeho podnikání, které můžeme využít dle struktury trhu, kterou si také do jisté 

míry určíme.  

Analýza konkurence 

Pro tuto analýzu je vhodné vytvoření přehledu služeb nabízených zkoumanou 

společností a konkurence. Tento přehled nám nastíní možné nedostatky a pomůže nám 

při zpracování dalších analýz spojených s touto problematikou. Pro sestavení této 

analýzy mi společnost vyjmenovala své největší konkurenty, u kterých v další části mé 

práce provedu strukturu nabízených služeb. 

2.11 SWOT analýza 

Tato analýza umožňuje určit slabé a silné stránky podniku tzv. ‘‘jeho vnitřních faktorů‘‘ 

(Fotr, Švecová, 2010a, s. 24). A na straně druhé nám umožňuje určit příležitosti pro 

naše podnikání a hrozby, tzv. “vnější faktory‘‘ (Fotr, Švecová, 2010a, s. 24). Vnitřní 

faktory je podnik schopen v určité míře korigovat a řídit, na straně druhé externím 

faktorům se musí společnost přizpůsobit a reagovat. 

Samotná analýza se sestavuje do maticového nebo ‘‘tabulkového zobrazení‘‘ (Fotr, 

Švecová, 2010, s. 25), kdy sloupce určují silné a slabé stránky podniku a řádky určují 

externí faktory 
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Tab. 3: Schéma SWOT analýzy (Zdroj: Koráb, Režňáková a Peterka, 2007) 

 

 

 

Na základě vytvořené tabulky je možné určit strategii, kterou bude podnik dále 

postupovat. Jedná se o strategie: 

- MAX-MIN, 

- MAX-MAX 

- MIN-MAX 

- MIN-MIN 

Strategie MAX-MAX 

Touto cestou se podnik snaží využít svých silných stránek a využít vývoje okolí. 

V rámci této strategie se může jednat o rozšíření pozice na trhu, rozšíření nabídky 

služeb a rozšíření okruhu svých zákazníků 

Strategie MAX-MIN 

Jde o opatrnější strategii zajišťující růst významu podniku na trhu. ‘‘Tato strategie 

maximalizuje využití příležitostí k překonání slabých stránek podniku‘‘ (Fotr, Švecová, 

2010 s. 26.). Podnik v rámci tohoto postupu může zvýšit objem produkce výkonů 

   

MAX 

 

MIN 

 Interní faktory 

 

Externí faktory 

Silné stránky: 

- Vlastnictví licencí 

- Vysoký tržní podíl 

- Nízké výrobní náklady 

Slabé stránky: 

- Nízká výrobní kapacita 

- Nízká kvalita výrobků 

- Nedostatek financí 

 

 

MAX 

Příležitosti: 

- Nové trhy 

- Ústup konkurence 

- Nové technologie 

 

STRATEGIE 

MAX-MAX 

 

STRATEGIE 

MAX-MIN 

 

 

MIN 

Hrozby: 

- Ochranářská opatření 

- Politická nestabilita 

- Inflace 

Strategie 

MIN-MAX 

Strategie 

MIN-MIN 
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Strategie MIN-MAX 

Při zvolení této strategie podnik využije svých silných stránek ke snížení hrozeb. Může 

například využít ‚‘‘vysoké konkurenční síly k zastrašení konkurence‘‘ (Fotr, Švecová, 

2010a, s. 26). 

Strategie MIN-MIN 

Tento postup minimalizuje slabé stránky a hroby. Jedná se o obrannou strategii, kdy se 

podnik snaží nalézt určité východiska k podnikání např. v jiné oblastí. S tímto typem 

obranné strategie může ‚‘‘opustit určité pozice k získání financí na jinou oblast 

podnikání‘‘ (Fotr, Švecová, 2010 s. 26). 

Příprava strategie 

Důležité je zpracování více variant možností, které se na základě posouzení kladů a 

negativ jednotlivých postupů zvolí. Příprava je vhodná provést pomocí odborníků, 

protože je znalostně, ale také časově velmi náročná.  

Jednotlivé varianty jsou také ovlivněny budoucími jevy, které je těžké přesně odhadnout 

– např. poptávka. Je vhodné tedy pro každou variantu vytvořit určitý scénář vývoje- 

toho, který očekáváme, nejpravděpodobnější, jež může nastat a takový, který počítá 

s nepříznivým vývojem.  

2.12 SLEPT analýza 

Bývá také označována jako “PEST analýza“ (Koráb, Režňáková a Peterka, 2007b, s. 

48). Slouží ke zkoumání externích faktorů podniku a to převážně jevu vycházejících ze 

zkratky jejího názvu, a to: (Koráb, Režňáková a  Peterka, 2007b, s. 48-49) 

- Sociální oblasti- vliv trhu práce a zaměstnanosti v jednotlivých částech republiky 

a zvyky občanů z těchto krajů, 

- Legislativní oblasti- zákony a legislativní úpravy  

- Ekonomickou oblast- vlivy makroekonomických jevů – př. vliv přímých a 

nepřímých daní, „tržní trendy, clo“ (str. 49), 

- Politickou oblastí- vývoj v oblasti politických trendů upravujících legislativní 

stránku a situaci ve státě, 

- Technologickou oblast- vývoj technologií a postupů využívaných při podnikání, 

2.13 Porterův model pěti sil 

„“Struktura odvětví má velký vliv na určování konkurenčních pravidel hry, stejně jako 

stanovení strategií firmě potencionálně dostupných. Vnější vlivy mimo odvětví jsou 

důležité především v relativním smyslu, jelikož vnější vlivy obvykle působí na všechny 

firmy v odvětví, je klíčová rozdílná schopnost firem vyrovnat se s nimi“ (Porter, 1994, s. 

3). 
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Potencionální nově vstupující firmy 

Konkurenti v odvětví 

 

 

Soupeření mezi 

existujícími firmami 

Dodavatelé Odběratelé 

Substituty 

Vyjednávací vliv 

odběratelů 

Hrozba substitučních výrobků 

nebo služeb 

Vyjednávací vliv 

dodavatelů 

Hrozba nově vstupujících firem 

Obr.  3: Porterův model pěti sil (Zdroj: Porter, 1994, s. 4) 

Úroveň konkurence v odvětví je tedy odvozena z pěti základních konkurenčních sil, 

mezi které patří nově vstupující firmy, nebezpečí substitučních výrobků, vyjednávací 

vliv odběratelů a dodavatelů. (Porter, 1994, s. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘‘Všech pět konkurenčních sil společně určuje intenzitu odvětvové konkurence a 

ziskovost“ (Porter, 1994, s. 6). 

 

Ohrožení ze strany nově vstupujících firem 

Nově vstupující firmy chtějí získat část trhu a zdrojů, což může vést k nárůstu nákladů a 

snížení ziskovosti v odvětví. 

Vstupu do odvětví mohou bránit překážky: 
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- úspory z rozsahu – snížení ceny výrobku na základě zvýšení objemu produkce, 

- diferenciace produktu – vyjadřuje zavedené značky, které si drží loajálnost 

zákazníků získanou zkušenostmi zákazníků, reklamou nebo dlouhodobým 

působením na trhu, 

- kapitálová náročnost – vstup vyžaduje vysoké finanční náklady, aby bylo možné 

získat konkurenceschopné podmínky, 

- přechodové náklady – jedná se o náklady, které musí vynaložit kupující 

přecházející od produkce jednoho dodavatele k druhému, často bývají 

jednorázové, 

- přístup k distribučním kanálům – mohou tvořit překážku pro nové společnosti, 

které potřebují získat distribuční kanály pro své produkty, aby je mohly uplatnit 

na trhu, avšak ty už mohou být zásobovány konkurencí, 

- nákladové znevýhodnění nezávislé na rozsahu produkce – využití znalostních 

postupů, vlastnění technologií, knowhow. Vlastnění těchto postupů mohou tvořit 

konkurenční výhodu, 

- vládní politika – vláda může limitovat nebo uzavřít vstup do odvětví například 

přidělováním licencí nebo určením omezujících kvót. (Porter, 1994) 

Soupeření mezi stávajícími konkurenty 

Jeho cílem je získání výhodného postavení na trhu. Využívá se metod jako jsou cenová 

konkurence, reklamní kampaně, uvedení produktu a zlepšený servis zákazníkům nebo 

prodloužená záruka  (Porter, 1994) 

Tlak ze strany náhradních výrobků – substitutů 

 Společnosti v odvětví zápasí s odvětvími vyrábějící substituty, protože ty určují cenové 

stropy na trhu. (Porter, 1994) 

Vyjednávací vliv odběratelů 

Zákazníci se snaží tlačit ceny dolů a získat kvalitnější výrobky a služby. Tím nutí 

podniky ke konkurenčním bojům v rámci ziskovosti v odvětví (Porter, 1994) 

Vyjednávací vliv dodavatelů 

Mohou uplatnit své převahy tím, že zvýší ceny nebo sníží kvalitu nakupovaných statků 

a služeb (Porter, 1994) 
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3 Analýza problému a současné situace 

V této kapitole provedu zmíněné analýzy a výpočty, které nastíní situaci, ve které se 

firma nachází. V další části této kapitoly na základě získaných výpočtů provedu 

propočet, zda je vhodné vybudovat vlastní prádelnu. 

3.1 Analýza okolí podniku 

Analýza okolí podniku bude provedena na základě analýzy konkurence, ve které dojde 

k porovnání nabízených služeb a srovnání velikosti podniku. Dále pomocí SLEPT 

analýzy poukážu na prvky ovlivňující tento obor podnikání. 

Následně pak pomocí SWOT analýzy dojde ke shrnutí nalezených jevů. 

Analýza konkurence 

Při této analýzy dojde k porovnání nabízených služeb a vytvořím tak přehled, které 

služby společnost CORA MANAGEMENT s. r. o. poskytuje a které ji v portfoliu chybí 

s přihlédnutím na konkurenci. Doplněním těchto služeb by mohla získat další nové 

zákazníky. Porovnávané společnosti mi zadalo vedení společnosti s označením, že se 

jedná o největší konkurenty. Analýzu jsem pro přehlednost sestavil do tabulky, která 

obsahuje název balíčku služeb a obsažené služby. 

Tab. 4: Služby CORA MANAGEMENT s. r. o. (Zdroj: Příručka společnosti) 

Balíček služeb Obsah 

Komplexní 

úklidové 

Zimní a letní úklid, mytí oken a skleněných ploch, mytí žaluzií, 

čištění koberců, úprava povrchů, práce ve výškách, hygienický 

program, čištění interiérů 

Správa 

nemovitostí 

Správa budov a majetku, drobná údržba a opravy, pravidelná kontrola 

spotřebičů včetně revizí a náprav nedostatků, technická údržba 

spotřebičů, inventarizace majetku, dojednávání a zajištění servisních 

smluv s pravidelnou návštěvou, havarijní služba, klíčový servis 

Ostraha budov Návrh řešení zabezpečení budov, instalace bezpečnostních systémů, 

hlídací služby včetně psovodů, kontrola příchodů a odchodů, recepční 

služby 

Administrativní 

služby 

Archivační a skartační služby, péče o příchozí a odchozí zásilky, 

administrativa spojená se správou objektů, prodej kancelářských 

potřeb 

Catering Komplexní cateringový servis pro firmy i jednotlivce, rauty, recepce, 

firemní akce, školení, obchodní jednání, firemní stravování, kantýny 

Květinová 

služba 

Péče o pokojové (interní) květiny, květinový servis pro interiéry 

Ekologické 

služby 

Poradenství v oblasti ekologie ovzduší, vod a odpadového 

hospodářství v souladu s platnou legislativou, zpracování provozních 

materiálů, zpracování plánů odpadového hospodářství, zajištění 

odstranění odpadů, zastupování při jednání se třetími stranami 

Školení V oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, rekvalifikační kurzy 
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Společnost dále vlastní tyto certifikáty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 

Z přehledu služeb jde vypozorovat, že společnost nabízí kompletní pokrytí péče o 

budovu zákazníka po určité období, nebo jednorázové úklidy. Dále je schopná 

zorganizovat cateringovou akci nebo školení. Mezi největší odběratele služeb patří Air 

Bank, HomeCredit, Skupina PPF group, Pražské vodovody a kanalizace, a. s., KMOTR-

MASNA Kroměříž, Osram Česká republika, s. r. o. 

ISS Facility 

Jedná se o mezinárodní společnost s 50 letou tradicí na trhu v zahraničí. Snaží se 

využívat zkušeností ze všech států, ve kterých působí a nabídnou kompletní 

zabezpečení v oblasti údržby, úklidu, ostrahy. 

Tab. 5 Nabízené služby ISS Facility (Zdroj: Příručka společnosti ISS Facility) 

Balíček služeb Obsah 

Úklidové služby Denní úklid, pravidelný úklid, speciální úklid, provozní úklid 

Bezpečnostní 

služby 

Fyzická ostraha, monitorování, technická opatření, poradenské 

služby, řešení mimořádných událostí 

Podpůrné 

služby 

Front office, backoffice, služby pro zaměstnance, zajištění pracovní 

síly 

Údržba budov Údržba areálu, budov, ochrana životního prostředí, energie 

Cateringové 

služby 

Zajištění cateringových služeb dle potřeb zákazníka 

Certifikáty ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 

 

 

Společnost získává výhodu svou velikostí, jakožto nadnárodní společnosti. Působí na 

trzích například v Rakousku, Dánsku, Velké Británii, Belgii, Polsku, Turecku, Řecku, 

Španělsku, Švýcarsku. V nabízených službách však nezískává velkou výhodu, protože 

se neliší od nabídky společnosti Cora Management s. r. o. 

RPM Service 

Patří se svými dceřinými společnostmi mezi největší úklidové společnosti v České 

republice a Slovensku. Nabízí kompletní úklidové služby. Zabývá se převážně úklidem 

průmyslových a komerčních prostor. Mezi největší odběratele služeb patří například 

Ahold a. s., C & A, MAKRO, Rossman, New Yorker, Baťa, Terranova. Z těchto 

odběratelů je zřejmé, že se zabývá poskytováním služeb pro řetězce prodejen. Celkem 

spravuje 500 zakázek těchto odběratelů. Dále poskytuje i služby jednorázového typu 

nebo krátkodobého.  
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Tab. 6 Nabízené služby RPM Service (Zdroj: Příručka společnosti RPM Service) 

Balíček služeb Obsah 

Úklidové služby Jednorázový úklid, pravidelné úklidy (obchodních center, 

kanceláří, bank, hotelů, průmyslový úklid, nemocnic), mytí 

oken, čištění koberců, práce ve výškách, úklid společných 

prostor, 

Nájemní a prodejní 

služby 

Pronájem mycích strojů, prodej nepotřebné techniky 

Technická správa 

budov 

Údržba a provoz technologií v objektu, kontroly, revize, 

prohlídky, vedení provozní dokumentace, provádění oprav, 

návrh řešení, havarijní služby 

Security Zabezpečení objektů, ostraha, evidence příchodů a odchodů, 

registrace návštěv, hlídání parkoviště, instalace 

zabezpečovacích systémů 

Catering  

Správa energetiky Správa smluv a dokladů, provádění odečtů, reporting, kontrola 

dodavatelských faktur, energetické řízení provozu objektu 

Realitní služby Zprostředkování pronájmu, nákupu či prodeje nemovitosti 

Office service Recepční služby, základní administrativa, zajištění školících a 

kulturních prostor 

Právní servis Zakládání společenství vlastníků jednotek, spolupráce při 

realitní činnosti, kontrola, uzavírání a vypovídání nájemních 

smluv, uzavírání pojistných smluv, vyřizování stížností a 

vymáhání pohledávek 

Car service Zprostředkování nákupu vozidel, leasing, řešení havarijních 

situací, správa vozového parku 

Certifikáty SO 9001, USI 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 

 

Mezi výhody společnosti patří car service, právní servis a realitní služby. Dále také 

působení na zahraničním trhu a velikost společnosti. Úklidové služby a služby spojené 

se správou a ostrahou majetku se skoro shodují se službami společnosti CORA 

MANAGEMENT s. r. o. 

AB Facilities 

Jedná se o nadnárodní společnost působící také na Slovensku a Polsku. Je jedním 

z největších poskytovatelů komplexní služeb facility managementu v České republice. 

O velikosti této skupiny vypovídá také obrat za rok 2013, který činil 2,808 mld. KČ a 

údaj o více než 1500 zákaznících.  

Mezi největší zákazníky patří například společnosti jako ČEZ, České dráhy, T-Mobile, 

Komerční banka, Česká národní banka, Hotel Hilton, Česká televize, Kooperativa. 
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Tab. 7 Nabízené služby AB Facilities (Zdroj: Příručka společnosti AB Facilities) 

Balíček služeb Obsah 

Správa budov Technická správa budov, údržba technologií, nepřetržitý 

dispečink, havarijní služba, opravy a údržba strojních 

zařízení 

Servis a revize 

technologií 

Prohlídky a revize, dodávky a servis klimatizací, 

zabezpečovacích systémů, technologické posudky, 

Úklidové služby Vnitřní a venkovní úklid, speciální úklid a čištění, vysoké 

mytí pláště budov (výlohy a fasády budov), stavební úklid, 

housekeeping a stewarding (kompletní zajištění úklidových 

služeb pro hotely), průmyslový úklid a čištění, dezinfekce, 

deratizace, čištění komunikací, odpadové hospodářství, 

eventservices 

Údržba zeleně Návrhy realizace zahrad, údržba vnitřní a venkovní zeleně 

Ochrana majetku a osob Fyzická ostraha (vnitřní a venkovní ochrana objektu), 

recepční služby, bezpečnostní systémy a technologie, 

nepřetržitá ochrana majetku, pořadatelský servis, 

bezpečnostní poradenství 

Energetické služby Analýza energetických úspor, průkazy energetické 

náročnosti budov, úsporné projekty, provozování 

energetických zdrojů, nákup a distribuce energií za 

zvýhodněné ceny, energetický management 

Certifikáty ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 

18001:2005, ČSN EN ISO 50001:2012, NORMA 

BREEAM 2011. 

 

Výhodou společnosti je pokrytí i zahraničních trhů a její velikost. V nabízených 

službách, kromě poskytování energetických služeb, nejsou velké rozdíly. 

Atalian global services 

Společnost je součástí francouzské skupiny Atalian. Sídlo se nachází v Mladé Boleslavi, 

avšak další pobočky se nachází v Praze, Ostravě, Brně, Táboře, Hradci Králové. 

Společnost nabízí možnost franchisových poboček, čímž se snaží zajistit dokonalého 

pokrytí a flexibility jejích služeb.  

Tab. 8: Nabízené služby Atalian global services (Zdroj: Příručka společnosti) 

Balíček služeb Obsah 

Technická správa 

budov 

Běžná údržba a zajištění provozu budov či nemovitostí, 

havarijní služba, revize, monitoring, drobný stavební servis, 

technické prohlídky, servis elektro rozvodů, topení, vody, 

kanalizace a plynu, servis vzduchotechniky a plynu, revize a 

kontroly zařízení dle zákonných norem, technická 

administrativa 

Úklidové služby Pravidelný servis, speciální úklid (pro automobilový průmysl a 
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hypermarkety), vlastní prádelna, zimní údržba, péče o venkovní 

prostory, administrativní úklid 

Kanalizace a odpady Čištění kanalizací a odpadů, údržba lapačů tuků, sací bagr, 

kamerové systémy, opravy kanalizací, vpustí, šachet, likvidace 

odpadů a laboratorní práce 

Energetický 

management 

Poradenství při projekci energetických zdrojů, energetické 

audity, poradenství při optimalizaci spotřeby elektrické energie, 

zprostředkování dodávání energií, zajištění revizí 

Security Ostraha objektů, recepční služby, bezpečnostní technologie, 

detektivní služby a vyšetřování, osobní ochrana, speciální 

bezpečnostní služby, ochrana proti odposlechům 

Údržba zeleně Exteriérová zeleň, údržba trávníků, plánování zahrad interiérová 

zeleň 

Čištění technologií Filter management, čištění vzduchotechniky 

Certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. 

 

Společnost Atalian má velkou převahu služeb v oblasti správy budov, kde poskytuje 

také kompletní instalatérské práce s havarijní službou. V úklidových službách drží 

výhodu v úklidu pro automobilový průmysl, dále vlastní také svou vlastní prádelnu, 

jako jediná, z porovnávaných společností. V oblasti ostrahy jsou výhody v poskytování 

ochrany proti odposlechům a možnost detektivní služby s vyšetřováním. 

Další výhodou je možnost partnerství na základě franchesingových poboček.  

Shrnutí 

Na základě stručné analýzy konkurence je patrné, že společnosti nabízejí obdobné 

služby v oblasti úklidu a správy nemovitostí. Rozdíly vznikají ostatními službami, které 

konkurenční společnosti nabízejí. Například car service, služby v oblasti nemovitostí, 

zprostředkování nákupu energie.  

Pouze jediná společnost z výše popsaných má vlastní prádelnu. Z toho je patrné, že 

zřízení mého návrhu bude mít pro společnost CORA MANAGEMENT s. r. o. jistý 

posun v oblasti konkurence a nabízených služeb. 

Z oblasti zákazníků čerpají konkurenční podniky výhodu smluv s obchodními řetězci, 

kdy mají zajištěno mnoho objektů k úklidu na smluvené období.   
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3.2 SLEPT analýza 

Využitím analýzy SLEPT se podíváme na některé faktory, které upravují a omezují 

podnikání společnosti. Některé z těchto faktorů společnost nemůže ovlivnit. 

Politicko-právní faktory 

Jako každá společnost podnikající na území České republiky, musí se i CORA 

MANAGEMENT s. r. o. řídit zákony České republiky, vyhláškami, nařízeními vlády a 

ostatních státních institucí a dodržovat je.  

Samotné podnikání je ovlivněno několika předpisy. Uvedu ty, které považuji za nejvíce 

důležité: 

- Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, který upravuje postup, způsob a výši 

daně, kterou má společnost odvést, 

- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který je platný pro všechny 

společnosti registrované k dani z přidané hodnoty. Stanovuje výši sazby a 

způsoby odvodu, odpočtu a převedení daňové povinnosti, 

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který upravuje způsob vedení účetnictví, 

stanovuje postupy a náležitosti účetnictví, 

- Vyhláška č. 500/2002 Sb., České účetní standardy, napomáhající zajistit soulad 

a obdobnosti při účtování, 

- Zákon č. 89/2012 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, upravující postup a 

způsoby nakládání s jednotlivými druhy odpadů 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, který člení odpady a uvádí postup při 

nakládání s nebezpečnými odpady. 

Společnost je tedy ovlivněna právními předpisy, které je povinna dodržovat. Na základě 

nich má například stanovenu výši daně z příjmů – 19% u PO, sazbu DPH – 21% nebo 

sníženou 15%. Tyto faktory společnost nemůže ovlivnit. 

Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické jevy, které ovlivňují společnost, patří zejména: 

- stav směnného kurzu, 

- výše daňových sazeb, 

- výše DPH. 

Výše směnného kurzu ovlivňuje cenu nakupovaných čistících prostředků a mycích 

strojů. V případě oslabení České koruny je společnost nucena za toto zboží a vybavení 

zaplatit více. 

Výše daní společnost zatěžuje v případě daňových odvodů, jako například daň ze zisku 

právnické osoby. 
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Sociální faktory 

Zde je důležité brát v potaz životní styl obyvatelstva, potřeby, zvyky kupujících, jejich 

koupě schopnost a dle těchto faktorů rozdělit regiony a kraje, ve kterých společnost 

působí. Tím dojde k přizpůsobení nabízených služeb dle síly jednotlivých oblastí. 

Technologické faktory 

S rozvojem technologií a přístrojů, je nutné je ve vhodných časových intervalech 

obměňovat, aby došlo k udržení kvality prováděných služeb, snížení provozních 

nákladů a rychlosti komunikace vně i zvenku společnosti. 

3.3 Porterův model pěti sil 

Porterův model bývá označován jako Porterova analýza a slouží k analyzování trhu a 

odvětvi. Z důvodu zvyšující se konkurence je nutné znát faktory, které mohou 

společnost ohrozit, snížit jí zisky nebo postavení na trhu. 

Riziko vstupu nových konkurentů 

Pro vstup na tento trh je nutné pouze nahlášení volné živnosti nebo založení společnosti 

s vhodnou právní formou a registrací v obchodním rejstříku. Dále je nutné řídit se 

zákonem o nakládání s odpady č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 185/2011 Sb. a vztahujícími 

se nařízeními a vyhláškami. 

Nutností ke vstupu na trh je vlastnictví prostředků a zařízení potřebných k vykonávání 

činnosti, dle zamýšleného rozsahu nabízených služeb. Vzhledem ke standardům na 

tomto trhu, by se nově vstupující společnost musela zaměřit na snížení ceny služeb a 

nabídnutí nadstandardního servisu, popřípadě také nabízet něco navíc, aby si získala 

odběratele a vytvořila si místo na trhu. Z toho vyplývá, že riziko vstupu nových 

konkurentů je vysoké, protože pro vstup na trh je potřeba zřídit živnost nebo založit 

společnost a mít dostatečné vybavení. 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Konkurence se nenachází pouze mezi společnostmi nabízejícími obdobné služby, ale 

patří sem i samotné podniky, vyžadující produkty od těchto společností, které si je 

mohou zabezpečit ve vlastní režii – najmutím vlastních pracovníků na vykonávání 

úklidu. 

Z analýzy konkurence vyplývá, že mezi největší konkurenty na trhu patří společnosti 

ISS Facility, RPM Service, AB Facilities, Atalian Global Services. Každá z těchto 

společností má ve svém portfoliu určitou konkurenční výhodu v podobě specifických 

nabízených služeb. 

 



44 

 

Smluvní síla odběratelů 

Smluvní síla v tomto odvětví je silná, protože odběratelé mohou přejít za jinou 

konkurenční společností, která jim nabídne nižší cenu. Společnost CORA 

MANAGEMENT s. r. o. se tedy snaží nabízet své služby v maximální kvalitě za ceny, 

které jsou pro odběratele přijatelné. Většina velkých zakázek je nabízena na základě 

výběrových řízení, kde společnosti předkládají své nabídky. 

Další výhodu mohou tvořit termíny platby za provedené služby, kde si větší společnost 

může dovolit, nabídnou delší dobu splatnosti.  

Své služby se snaží společnost soustředit mezi větší odběratele, se kterými by bylo 

možné navázat dlouhodobější spolupráci. Neznamená to však, že neposkytuje služby 

jednorázového typu v menším objemu.  

Mezi nejvýznamnější odběratele patří společnosti:  

- KMOTR-MASNA Kroměříž, a. s. 

- PPF Group 

- AIR BANK 

- HOMECREDIT 

- OSRAM Česká republika s. r. o. 

- Pražské vodovody a kanalizace, a. s. 

- Czech facility a. s. 

Hodnoty uvedené v grafu jsou v milionech Kč. 

 

Graf 1: Největší odběratelé služeb společnosti CORA MANAGEMENT s. r. o. 
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V budoucnu by se společnost měla snažit udržet si dlouhodobé odběratele a získat další 

společnosti, se kterými by se dala navázat dlouhodobá spolupráce. 

Smluvní sila dodavatelů 

Společnosti potřebují pro poskytování služeb hygienické vybavení a čistící prostředky, 

náčiní pro úklid a úklidové stroje. Tyto prostředky v České republice nabízí mnoho 

dodavatelů. 

Mezi největší dodavatele společnosti CORA MANAGEMENT s. r. o. patří Korman, 

Alfa Classic, Nilfisk, MB-SVING s. r. o., kteří zabezpečují dodávky potřebnou 

vybavenost.  

Dodavatelé jsou dle poskytnutých informací od společnosti ochotni upravit své ceny, při 

uzavření dlouhodobé spolupráce a jako bonus jsou schopni nabídnout dobu splatnosti 

faktur, která se v průměru pohybuje od 15 do 21 dnů.  

Hrozba substitutů 

Hrozba nahrazení úklidových služeb jinými je dle mého názoru minimální, protože 

neexistuje žádný přímý substitut. Z toho důvodu tedy hrozí spíše substituce služeb 

společnosti CORA MANAGEMENT s. r. o. jinou společností, a proto je nutné budovat 

vztah se zákazníky a odběrateli a nabízet jim kromě služeb také jistotu a kvalitu. 

V obraz vstupuje také existence komplementů. Jejich existence v tomto odvětví může 

být tvořena například dodáním hygienických prostředků a jejich doplněním, výměnou 

zásobníků (například na mýdlo), servis těchto zařízení. CORA MANAGEMENT s. r. o., 

tyto vedlejší činnosti zajišťuje, což ji může přinášet značnou výhodu před konkurencí, 

která se zabývá pouhým dodáváním těchto prostředků. 

Finanční analýza 

Zabývá se ukazateli likvidity a rentability. Jsou podkladem pro rozhodnutí o způsobu 

financování navrhovaného záměru.  

Tab. 9: Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Likvidita 2013 2014 2015 Doporučené 

hodnoty 

Okamžitá 0,29 0,83 0,86 0,2 – 0,5 

Pohotová 5,24 6,73 6,54 1,0 – 1,5 

Běžná 5,25 6,74 6,70 2,0 – 3,0 
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Z výsledků ukazatelů likvidit je patrné, že výsledky jsou nad hodnotami doporučenými. 

Z toho vyplývá, že společnost zadržuje zbytečně mnoho finančních prostředků, které 

může využít na financování zřízení prádelny. 

Tab. 10 Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2013 2014 2015 

ROE  (v %) 0,067 0,015 0,012 

ROA (v %) 3,01 2,6 2,2 

ROS (v %) 0,0167 0,045 0,054 

ROI (v %) 0,087 0,014 0,011 

 

Výsledky ukazatelů rentability nejsou příliš vysoké, i přes to, jaký firma dosahuje zisk. 

Je to dáno odvětvím, ve kterém působí.  

Na základě těchto výsledků a skutečnosti, že společnost dosahuje stabilně zisku, bylo 

rozhodnuto, že zřízení prádelny bude financováno z vlastních zdrojů. 

SWOT analýza společnosti 

Shrne veškeré předchozí poznatky o společnosti a určí její silné a slabé stránky. 

Z tabulky SWOT analýzy vyplývá, že společnost má převahu silných stránek. To však 

neznamená, že by se neměla snažit pozměnit nebo vyřešit své slabé stránky. Toho lze 

dosáhnout z příležitostí, které se jí nabízejí. 

Své silné stránky společnost získala hlavně na základě dlouholetého působení na trhu a 

mnoholetému rozvoji. S tímto rozvojem spočívalo také rozšiřování služeb, tak aby bylo 

možné zákazníkům nabídnout veškerou péči, kterou si žádají. Proto je nyní portfolio 

služeb široké a zákazník si může vybrat přesně ty služby, které potřebuje. Tato 

skutečnost vyplývá i z analýzy konkurence, kde služby nabízené společností CORA 

MANAGEMENT s. r. o., jsou srovnatelné s nabízenými službami konkurencí.  

K zajištění jejich kvality společnost vzdělává své zaměstnance školeními, semináři a 

dalšími obdobnými příležitostmi. 

Nejslabší stránku společnosti tvoří její propagace. Kromě webových stránek a 

informačních letáků není zajištěn žádný dlouhodobý veřejný zdroj informací. Tuto 

slabou stránku je jednoduché odstranit, a to umístěním placené reklamy do tisku nebo 

rádia v regionech, ve kterém se soustředí nejvíce možných budoucích klientů.  

Z hlediska příležitostí, je vhodné, aby společnost realizovala mnou navrhovaný záměr, 

který ji přinese možnost tvorby vlastní ceny za tuto službu, korigovaní její kvality a 

časových termínů. Další možností, která by společnost dovedla k dalšímu rozvoji, je 

vstup na zahraniční trh. V historii se o to již společnost pokoušela, ale nepovedlo se ji 

na tomto trhu udržet. 
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Tab. 11 SWOT analýza společnosti 

Interní faktory 

Silné stránky Slabé Stránky 

- tradice a dlouholeté působení na 

trhu, 

- možnost kompletního zabezpečení 

nemovitosti včetně úklidu, ostrahy, 

servisu a praní, 

- velkoobchodní a maloobchodní 

prodej hygienických prostředků, 

- vzdělávání zaměstnanců o nových 

trendech, 

- možnost sestavení balíčku služeb 

dle přání zákazníka, 

- internetový obchod, 

- provádění školení v oblasti úklidu 

a bezpečnosti práce, 

- schopnost samofinancování 

pořízení vybavení, 

- stabilní zisk, kladné výsledky 

hospodaření. 

 

- slabá propagace služeb, 

- vysoká likvidita - zbytečné vázání 

volných finančních prostředků, 

- u služby praní nutnost kalkulace 

ceny se ziskem najaté prádelny, 

- žádná výjimečná nabídka služby 

v porovnání s konkurencí. 

 

Externí faktory 

Příležitosti Hrozby 

- zřízení vlastní prádelny 

- využití volných finančních 

prostředků ke zřízení prádelny, 

- vstup na zahraniční trh, 

- distribuce a výhradní zastoupení 

konkrétní značky čistících 

prostředků, 

 

 

- nárůst konkurence, 

- ztráta významných odběratelů, 

- neúspěch internetového obchodu, 

- neuchycení se prodeje 

zastupovaného prostředku, 

- neúspěch získání nových zakázek 

spojených s provozem prádelny, 
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4 Vlastní návrhy řešení, přinos návrhu řešení 

Obsahuje objasnění bodů záměru, které jsou rozčleněny na: 

- stručné shrnutí, 

- popis klíčových bodů projektu, 

- ochranu vlastnictví, 

- analýzy – trhu, konkurence, dodavatelů, odběratelů 

- Swot analýzu, 

- návrhovou část, 

- finance. 

4.1 Stručné shrnutí 

Předmětem tohoto podnikatelského záměru je zřízení vlastní prádelny společností 

CORA MANAGEMENT s. r. o., toto by vedlo k přímému vykonávání poskytované 

služby spojené s praním prádla.  Aktuálně je tato služba poskytovaná využíváním služeb 

cizích prádelen. 

Podnikatelská myšlenka 

Ideou tohoto záměru je zřízení prádelny na praní textilie a oděvu. Celá myšlenka je 

podložena výsledky analýzy konkurence, která poukázala na fakt, že vlastní prádelnu 

má pouze jeden konkurenční podnik. Z tohoto důvodu vznikla úvaha, která společnost 

CORA MANAGEMENT s. r. o. může pomoci řídit cenu této služby. Zřízením tohoto 

projektu by došlo k výrazné změně, která by vedla ke zlepšení poskytování této služby, 

z hlediska časového, cenového ale také z hlediska kvality. 

Poslání záměru 

Posláním podnikatelského záměru je získání nových nebo upevnění vztahu již se 

stávajícími zákazníky uspokojením jejich potřeby čištění textilií a oděvů pomocí 

poskytnutí přímé služby. 

Cíle záměru 

Mezi hlavní cíle tohoto záměru patří urychlení poskytování této služby a její 

zkvalitnění, to celé za nižší cenu. Dosažitelnost těchto cílů je dána možností určování 

přednosti praní jednotlivých zakázek dle potřeby dodržení termínů, snížení ceny, kterou 

si společnost bude moct určovat sama. Zkvalitnění této služby závisí na hlídání průběhu 

činnosti a kontrolou výkonu zaměstnanců vykonávajících tuto činnost. 

Mezi další cíle patří upevnění spolupráce se stávajícími zákazníky, kteří vyžadují tuto 

službu a dále také získání nových zakázek na základě nabídky praní prádla v rámci 

komplexních úklidových služeb, ale i v rámci nabízení této služby samostatně. Jako 

příklad lze uvést cíl získání nových zakázek v oblasti praní prádla pro hotely, 
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nemocnice, domovy s pečovatelskou službou, ale také praní pro koncové zákazníky – 

obyvatele měst. 

Jedinečnost produktu a jeho ochrana 

Produktem podnikatelského záměru je nabízení služby, která nemá přímý substitut. 

Jedinou náhradou služby je praní prádla v rámci samostatné činnosti koncových 

zákazníků nebo podniků nebo samostatné zajištění této služby v rámci outsorcovaného 

využití prádelen. 

Z tohoto důvodu je vhodné tento záměr realizovat a nabídnout tuto službu přímo 

společností CORA MANAGEMENT s. r. o., která tím získá kontrolu nad průběhem 

činnosti a možnost stanovit vlastní cenu. 

Ochrana projektu bude obsahovat utajení kalkulací nákladů a pořizovacích nákladů. 

Dále bude utajován způsob postupu při praní prádla a systém určování pořadí. 

Konkurenční výhoda 

Jak jsem již uvedl, vlastní prádelnu vlastní pouze jedna konkurenční společnost, ostatní 

konkurenti tuto službu nabízejí také, ale využívají externích služeb. 

Z toho je možné vysledovat, že zřízením záměru vznikne konkurenční výhoda v rámci 

možnosti určení vlastní ceny za praní prádla a urychlení celého procesu, jelikož 

společnost nebude odkázána na výkon jiné prádelny. 

Cílové segmenty trhu a jejich velikost 

Cílové segmenty na trhu jsou zvoleny stejně jako u úklidových služeb. Největší segment 

je tvořen podniky a organizacemi z důvodu možného navázání delší spolupráce v rámci 

více poskytovaných služeb a uzavření smlouvy o jejich poskytování na určitou nebo 

neurčitou dobu. Tím dojde k opakovanému poskytování praní v obdobném objemu a 

čase, s čímž je spojeno jednodušší plánování svozu prádla, volby pracích prostředků a 

určování pořadí dle nutnosti dodržení termínů. 

Menší segment je tvořen obyvateli měst a obcí z hlediska menšího objemu prádla. 

Segment je volen jako menší z důvodu možné neopakovatelnosti využití této služby u 

jednotlivých zákazníků. Pokrytí služby pro tento segment bude řešeno svozem prádla 

z poboček společnosti. V případě velkého zájmu bude nabízení i vyzvednutí textilu na 

smluveném místě a jeho dovoz zpět.  

Tým 

Vybudování prádelny bude spadat pod tým složený z 6 článků. Úkolem je zajištění 

vybudování, uzavření smluvních vztahů na poskytování služby praní a zajištění dodání 

všech potřebných zařízení a prostředků. Nedílnou součástí týmu je i majitelka a 
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jednatelka v jedné osobě, paní Anna Šťastná, která spolu s účtárnou společnosti bude 

mít za úkol nalézt vhodné prostředky k financování. 

Samotný provoz a zajištění odbytu bude pak stát na týmu složeném z vedoucího 

pobočky v Praze, manažera – dispečera v Praze a regionálního manažera obchodu. 

4.2 Finanční cíle 

Finanční cíle jsou rozděleny do tří skupin: 

- odhad tržeb z prodeje této služby, 

- náklady investice – pořízení vybavení, mzdové náklady, provozní náklady, 

marketingové náklady, odpisový plán, 

- zisk z provozu prádelny. 

Ve společnosti není čerpán žádný úvěr, a proto padlo rozhodnutí, že i zřízení prádelny 

bude financováno z vlastních zdrojů, které jsou ve společnosti různě vázány a 

nevyužity. Případně dojde k dofinancování potřebné částky z vlastních zdrojů 

jednatelky a majitelky paní Anny Šťastné. 

K zajištění části finančních prostředků na zřízení prádelny se prozatím část tržeb za 

službu spojenou s praním prádla, která nyní probíhá, uloží a bude jimi z části 

financován nákup zařízení.  

Odhad tržby z prodeje služeb 

Při odhadu se vychází z reálných částek, které společnost za tuto službu již inkasuje od 

stávajících odběratelů. Jedná se o 80 000 Kč za měsíc. K této částce je však nutné 

připočíst další tržby spojené se získáním nových zákazníků. Tento odhad vychází z 

nákladové kalkulace, která je uvedena v Příloze č. 2. Aby prádelna vykazovala zisk, je 

potřebné, aby se dosahovalo výnosů ve výši 142 000 Kč měsíčně při společností 

určenou marží 12%. To znamená, že je potřeba získat nové zakázky za 62 000Kč. 

Tab. 12 Odhad tržeb 

Výnosy 142 000 Kč 

Náklady -125 000 Kč 

Zisk =17 000 Kč 

 

Cena za praní prádla je stanovena rozpočítáním nákladů na 1kg prádla. Běžná cena za 

praní a žehlení je stanovena na 44 Kč včetně DPH. Tato cena je srovnatelná s nejnižšími 

sazbami na trhu za běžné praní a žehlení. Cena se bude odvíjet od typu textilu, který 

bude objednán k vyprání a to dle rozměrů, délky praní, způsobu žehlení. Cenové rozpětí 

je tedy od 40 Kč do 220 Kč. U větších textilií se cena určuje nejen dle váhy, ale i dle 

rozměrů a celkové náročnosti praní. V případě, kdy obdržená zakázka na praní nebude 

mít 1 kg, je stanovena cena za 1 kus prádla. Ta je v rozmezí od  
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Pro pochopení stanovení ceny jsou uvedeny příklady v tabulce. Tyto ceny jsou včetně 

žehlení a DPH. V případě většího množství prádla určeného k praní, je společnost 

ochotna o ceně vyjednávat na základě množstevní slevy. 

Tab. 13: Ukázkový ceník 

Druh prádla Cena pro společnosti Cena pro spotřebitele 

Běžný textil 40 Kč/kg 42 Kč/kus 

Peřina 110Kč/kg 115 Kč/kus 

Potah matrace – dvoulůžko  220 Kč/kus 230 Kč/kus 

 

Dále je určena cena za pouhé žehlení prádla, které jsou v rozmezí od 19 Kč do 90 Kč za 

1 ks prádla.  

4.3 Náklady investice 

Jsou tvořeny převážně pořizovacími náklady za potřebné zařízení. Další položkou jsou 

mzdy pracovníků a marketingová strategie. 

 Výše požadovaného kapitálu 

Kapitál potřebný pro zřízení záměru je tvořen v největší míře prostředky potřebnými na 

pořízení strojního vybavení prádelny.  

Pro provoz prádelny bude nutné pořídit následující vybavení: 

Pračka MESA pro 8-70 kg prádla 

- velké rozmezí objemu pracího bubnu, díky kterému je možné přizpůsobit 

kapacitu praní dle zakázky. 

- provozní vlastnosti: 

- plná automatizace pracího procesu, 

- rychlý a ekonomický ohřev prací lázně, 

- jednoduchá a nenáročná údržba, 

- automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků, 

- neomezená možnost programování technologie praní pro individuální 

zakázky, 

- součásti přicházející do kontaktu s prací lázní vyrobené z nerezové oceli. 

- Odhadovaná cena: 60 000 Kč. 

 

 

 

 

  

Obr. 5: Pračka MESA 
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Pračka RC pro 8 – 20 kg prádla 

- pračka disponuje menší velikostí pracího bubnu, jehož velikost postačí 

k doplnění kapacity praní prádla. 

- provozní vlastnosti: 

- plná automatizace pracího procesu, 

- rychlý a ekonomický ohřev prací lázně, 

- jednoduchá a nenáročná údržba 

- předpokládaná cena: 40 000 Kč. 

 

 

 

Žehlící stroj UNIMAC 

- umožnuje žehlit prádlo bez předchozí nutnosti sušení. Díky použití válcových 

žehličů umožňuje úsporu času, potřebného pro manipulaci s prádlem. 

- provozní vlastnosti: 

- velký povrchový kontakt s prádlem 300°, 

- energeticky úsporná konstrukce, 

- vynikající tepelná vodivost, 

- plynulá regulace rychlosti, 

- vysoká kvalita žehlení díky těžkému přítlačnému válci. 

- předpokládaná cena: 40 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 6: Pračka RC 

Obr. 7: Žehlící stroj UNIMAC 
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Sušička prádla UNIMAC ND 

- tento model je schopný pojmout až 10 kg mokrého prádla. V případě textilu, 

který není možné rovnou žehlit pomocí žehlícího stroje, bude vyprané prádlo 

vloženo do sušičky a následně vyžehleno. 

- provozní vlastnosti: 

- buben z galvanické oceli, 

- dveře otevíratelné do 180°pro lehkou manipulaci s prádlem, 

- odsávání zajišťuje zkrácení času sušení a snížení nákladů, 

- 5 sušících programů. 

- předpokládaná cena: 50 000 Kč. 

 

 

 

 

 

Žehlící stůl WA-7N 

- bude využíván v případě nutnosti žehlení textilu, který není možné vložit do 

žehlícího stroje. 

- provozní vlastnosti:  

- vyhřívaná pracovní deska, 

- odsávání, 

- profukování, 

- malá hmotnost a snadná manipulace. 

- potřebné množství: 4 kusy. 

- předpokládaná cena: 3000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Sušička prádla UNIMAC ND 

Obr. 9: Žehlící stůl WA-7N 
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Profesionální žehlička SILENCE EKO FRIENDLY 

- nezbytná součást prádelny, pro případ poruchy žehlícího stroje a na textil, který 

není možné žehlit pomocí přístroje. 

- provozní vlastnosti: 

- tichý provoz, 

- vysoký výkon, 

- snížení spotřeby energie o 35%. 

- potřebné množství: 4 kusy. 

- předpokládaná cena: 5490 Kč. 

 

 

 

Vozíky a pytle na převoz prádla 

- nutné pro manipulaci s prádlem, pytle ulehčí situaci při svozech a rozvozech 

prádla. 

- počet vozíků: 5 kusů. 

- počet pytlů: 40 kusů. 

- předpokládaná celková cena: 10 000 Kč 

 

 

 

 

Ostatní prostředky 

- prací prostředky, oděvy pracovníků, prostředky poskytované pracovníkům 

(například krém na ruce) 

- předpokládaná cena: 9050 Kč. 

Celková částka pořízení vybavení: 232 000 Kč. 

Charakteristika a výhody 

Služba zajištuje kompletní péči o prádlo zákazníků – praní a čištění, žehlení, včetně 

zajištění dopravy. Výhodou z poskytování této služby je snížení ceny oproti aktuální, 

možný přímý dohled nad kvalitou a zkrácení termínů.  

Obr. 10: Žehlička SILENCE 

Obr. 11: Vozík na prádlo, 

vak na prádlo 
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Společnost zajistí svoz prádla v pracovním týdnu po předem určeném termínu a místu 

vyzvednutí. Čisté prádlo bude dodáno v ochranném obale v přepravních boxech a 

použité prádlo bude odvezeno v boxech určených na špinavé prádlo, které bude 

zanecháno ve společnosti. Na základě objednávky dojde nejprve k vyzvednutí 

špinavého prádla od odpovědné osoby, která potvrdí objednací list svým podpisem a 

razítkem.  

Použité prádlo se převeze do prádelny společnosti CORA MANAGEMENT s. r. o. a 

zde bude zaevidováno dle objednávky a požadavků na zpracování. Poté bude roztřízeno 

a profesionálně vypráno. Po následné přípravě na zpětné předání bude převezeno zpět 

k objednateli. 

Prádelna se bude zaměřovat na praní následujících textilů a oděvů: 

- Ložní prádlo: 

- povlak na polštář, 

- povlak na přikrývku, 

- napínací prostěradlo, 

- podložky, 

- ručníky, 

- utěrky, 

- pleny, 

- froté ručníky, 

- Pacientské prádlo: 

- noční košile, 

- pyžama, 

- župany, 

- Personální prádlo: 

- haleny s límcem, 

- haleny sesterské, 

- kalhoty – dámské a pánské, 

- sukně, 

- šortky, 

- šaty, 

- pláště, 

- oblečení pro kuchaře, údržbáře, úklidové pracovníky, 

- běžné oděvy. 

 

Učení potřeby zákazníků 

Poskytováním této služby dochází u podniků k udržování čistých částí prostor, které je 

nutné prát (závěsy, záclony, ručníky, ložní prádlo) a oděvů zaměstnanců. 
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Stejných potřeb je dosahováno i u koncových zákazníků, u kterých je předpokládáno 

spíše uspokojení chtíče po čistých oděvech a ušetření starostí a času spojených s praním 

prádla. 

Jedinečnost a inovativnost 

Zřízením zamýšleného záměru dochází k inovací řízení poskytování této služby. Bude 

možné přímo kontrolovat kvalitu a postupy, náklady spojené s praním. 

Zákazníci a situace na trhu 

Spektrum zákazníků je tvořeno subjekty, které poptávají praní textilů. Dle segmentace 

trhu jsou rozděleny na společnosti a spotřebitele (obyvatele měst a obcí).  

Větší podstatu mají společnosti a to z hlediska možného uzavření smluvního vztahu, 

který zajistí opakovatelnost poskytnutí služby. Také je předpokládáno, že objem 

poskytování služby praní bude u těchto subjektů ve zhruba stejném poměru vůči 

koncovým zákazníkům, jak je tomu u i poskytovaných úklidových služeb. 

Menší roli hrají koncoví zákazníci, to však neznamená, že nejsou pro společnost 

důležití, protože i oni vytváření tržby. 

Služba uspokojuje potřeby spojené s nutností čistých oděvů, vybavení prostor. Tato 

potřeba je každodenní záležitostí, protože k ušpinění těchto materiálů dochází i 

v případě, kdy s nimi není přímo nakládáno vlivem prašného prostředí, zápachů, změn 

počasí. Tím vzniká potřeba opakovatelnosti čištění a praní těchto textilů a oděvů. 

Zřízením vlastní prádelny se dosáhne přímého uspokojování potřeb zákazníků, 

poptávajících uspokojení jejich potřeby, bez nutnosti využití externích služeb jiných 

prádelen. 

I přes velký počet prádelen v každém městě, ve kterém společnost CORA 

MANAGEMENT s. r. o. působí, pro ni bude tento záměr vhodné realizovat. Eliminuje 

tím nutnost vyšší ceny za tuto službu, protože nebude nucena zahrnovat ceny 

smluvených prádelen.  

Tým 

Realizaci záměru a jeho provoz bude mít na starost 6 - ti členný tým, který je složen 

z pracovníků různých funkci, kteří svými činnostmi zajistí vše potřebné pro provoz. 

Složení týmu: 

- majitelka/jednatelka paní Anna Šťastná, 

- účtárna společnosti se sídlem v Kroměříži, 

- regionální manažer obchodu, 

- centrální nákupčí, 
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Majitelka. paní Anna 

Šťastná 

Regionální manažer 

obchodu 

Hlavní účtárna v 

Kroměříži 

Centrální 

nákupčí 

Manažer - dispečer 

Vedoucí pobočky v 

Praze 

Obr.  4: Organizační struktura záměru 

- vedoucí pobočky v Praze, 

- manažer – dispečer v Praze. 

Za realizaci záměru náleží pracovníkům jednorázová odměna, dle jejich funkcí. 

Pracovníkům účtárny bude jednorázově vyplaceno 5000 Kč, vedoucím funkcím 10 000 

Kč. Celkem tedy 40 000 Kč. 

Rozdělení úloh: 

- majitelka p. Anna Šťastná dohlíží nad celou realizací projektu, spolu s účtárnou 

musí nalézt vhodné zdroje pro financování, 

- regionální manažer obchodu – jeho úkolem je udržení stávajících zákazníků 

vyžadujících služby praní a nalezení nových odběratelů a vytvoření smluvních 

kontraktů na odběr této služby, 

- centrální nákupčí – má na starost nákup veškerého vybavení prádelny a 

prostředků na praní v rámci výběrového řízení, dále dispečink rozvozu a 

plánování tras svozu jako součást zásobování, 

- manažer – dispečer – má za úkol sestavit systém rozvozů a objednávání, 

- vedoucí pobočky v Praze – nachystání prostor pro prádelnu, výběr zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíle projektu 

První cíl spočívá v uspokojení potřeb stávajících zákazníků a upevnění vztahů s nimi. 

Doba stanovená pro tento cíl činí 2 měsíce, aby došlo k vyzkoušení činnosti prádelny na 

již probíhajících zakázkách a bylo možné hodnotit kvalitu služby. 
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Druhým cílem je zajištění kvality výkonu služby pro všechny zákazníky po celou dobu 

existence prádelny. Tento cíl je dosažitelný, pokud bude probíhat stálá kontrola 

činnosti, používání kvalitních pracích prostředků spolu se zaměstnáním zodpovědných 

pracovníků. Podobnou kontrolu je společnost nucena vykonávat i při poskytovaných 

úklidových službách. 

Cílem s nejdelší stanovenou dobou dosažení je nalezení nových zákazníků. Odhaduje 

se, že do 1 roku by společnost již mohla uzavřít smluvní vztahy s několika odběrateli. 

Při dosažení těchto cílů a velkého zájmu je v plánu do 5 let otevřít další prádelnu 

umístěnou na Moravě a zavedení pronájmu prádla. 

Lze předpokládat, že může nastat situace, ve které nedojde k nalezení nových zakázek, 

které by zajistily větší zisky z provozu prádelny. I v případě této situace však prádelna 

nezůstane nevyužita, protože bude zásobena prádlem z již stávajících zakázek, které 

vyžadují tuto službu a jsou uzavřeny dle smluv na určitou, ve většině případů na 

neurčitou dobu. 

4.4 Analýzy 

Zabývají se několika tématy, které působí a týkají se podnikatelského záměru. Rozebírá  

Trh 

Segmentace trhu dělí zákazníky na společnosti a koncové zákazníky – spotřebitele. 

Větší segment je tvořen společnostmi, jejichž geografické členění zahrnuje celoplošné 

pokrytí České republiky. To znamená, poskytování služeb společnosti z jakékoliv části 

republiky U těchto subjektů je možné odhadovat větší kupní sílu, protože nedochází 

k velkým změnám v průběhu času jako u spotřebitelů. 

U spotřebitelů je nutné charakterizovat jednotlivé prvky členění. 

Pokrytí tohoto segmentu je závislé na rozmístění poboček společnosti ve vybraných 

krajích: 

- Jihomoravský kraj (Brno, Znojmo), 

- Jihočeský kraj (České Budějovice), 

- Zlínský kraj (Kroměříž, Zlín), 

- Moravskoslezský kraj (Ostrava, Bruntál), 

- Královehradecký kraj (Hradec Králové, Pardubice), 

- Hlavní město Praha. 

V rámci demografického členění je tato služba určena spotřebitelům s dostatečným 

příjmem s velkou časovou vytížeností, nebo také s velkou rodinou. Využitím služby 

dojde k úspoře času, který mohou subjekty využít jinak. S tímto souvisí i životní styl 

dnešní doby, který je náročný na čas. 
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K pokrytí potřeb zákazníků bude využito svozu a rozvozů prádla. V současných 

podmínkách je možné zajistit následující opakovatelnost svozu: 

- Praha 1x týdně, 

- Morava 1x za 14 dní 

- svoz v rámci generálních úklidů – 1x až 2x ročně, 

- svoz v rámci zásobování hygienickými prostředky 2x měsíčně (ordinace, 

kanceláře). 

- několikanásobný svoz v rámci smluvního závazku v rámci velkých zakázek. 

Konkurenční produkty 

Za konkurenční produkty lze považovat vedle působení prádelen nabízejících své 

služby také vykonání této činnosti samostatně.  

Subjekty nabízející obdobné služby:  

- prádelny, 

- čistírny, 

- jiné společnosti. 

Síla konkurentů 

Je závislá na ceně poskytování této služby. Přímé konkurenční podniky využívají 

externí služby prádelen, od kterých jsou nuceny přebírat cenu a připočítávat k ní vlastní 

prostředky, tvořící zisk.  

Průměrná cena za praní a mandlování prádla se pohybuje v rozmezí 25-60 Kč při 

využití externích služeb.  

Dodavatelé 

CORA MANAGEMENT s. r. o., potřebuje získat dodavatele na vybavení prádelny a 

prací prostředky.  

V úvahu připadá několik klíčových dodavatelů z českého trhu: 

- Primus Lanudry, 

- Meron a. s., 

- Norsk s. r. o., 

- Hofmann Consulting s. r. o. 

Centrální nákupčí má za úkol v rámci výběrového řízení vybrat z těchto klíčových 

dodavatelů jednoho, který provede kompletní dodání potřebných zařízení. Dalším 

úkolem je výběr vhodného dodavatele pracích prostředků, zde centrální nákupčí bude 

vyjednávat s dodavateli, se kterými má společnost zkušenost s odebíráním čistících  

prostředků. 
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Zaměstnanci 

Provozní doba prádelny je stanovena na 8 hodin denně po dobu 5 – ti pracovních dnů. 

To znamená 40 hodin týdně.  

Pro zajištění výkonu je nutné získat tři pracovníky, kteří budou ocenění hodinovou 

mzdou. Její výše je pro Prahu stanovena na 90 Kč za hodinu. Jeden z těchto 

zaměstnanců bude zvolen předákem prádelny, který bude v době od 8 do 10 hodin 

komunikovat s vedením, za tuto činnost mu je stanoven příplatek 10 Kč na tyto dvě 

hodiny denně. 

Tab. 14 Základní mzdové náklady na měsíc 

Pracovník Počet Hodin Sazba minimální 

mzdy 

Prémie Počet 

dní 

Celkem 

Prádelna 1 8 58,71 31,29 21 15 120 

Prádelna 1 8 58,71 31,29 21 15 120 

Prádelna 1 8 58,71 31,29 21 15 120 

Odvody 34,5 %  15649 
Mzdové náklady 

celkem 
 61009 

 

Dle tabulky, vychází mzda zaměstnance na 15 120 Kč za měsíc a odvody za všechny tři 

zaměstnance na 15 649 Kč. Pojem prémie označuje ve společnosti, o kolik navíc 

dostává oproti základní mzdě, součtem se tedy dostane výsledná sazba 90 Kč na hodinu. 

Jedná se o základní mzdy, bez navýšení mzdy předákovi. Kompletní určení mzdových 

nákladů je uvedeno v tabulce v Příloze číslo 1. Příloha obsahuje kompletní mzdové 

náklady a odvody na sociální a zdravotní pojištění, odvody na dovolené těchto tří 

zaměstnanců a přípatek předákovi. 

Druhou variantou je zaměstnání tří zaměstnanců přes agenturu. V tomto případě by 

došlo ke snížení mzdových nákladů o sociální a zdravotní pojištění. 

Tab. 15: Mzdové náklady - agentura 

Zaměstnanec Sazba na hodinu Mzda 

Prádelna 90 Kč 15 120 Kč 

Prádelna 90 Kč 15 120 Kč 

Prádelna 90 Kč 15 120 Kč 

Celkem  45360 Kč 

 

Při porovnání obou variant vychází, že druhá varianta přinese podniku úsporu na 

mzdových nákladech 18 649 Kč měsíčně. 

Pro přijetí nových zaměstnanců jsou nastavena následující kritéria: 
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- základní nebo vyšší vzdělání, 

- trestní bezúhonnost, 

- samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, 

- schopnost obsluhovat zařízení, 

- schopnost nakládání s potřebnými dokumenty. 

Rizika 

Společnost je nucena počítat s následujícími riziky, které její činnost ohrožují i nyní. 

Patří sem: 

- odstup od smluv zákazníky, 

- zvýšení cen vstupů – v rámci vysokého kurzu ϵ 

- neschopnost dodržovat termíny, 

- poruchovost zařízení, 

- neuchycení provozu prádelny 

Proti některým z těchto rizik je možné se zajistit přímo, v rámci rizika poruchovosti 

strojů společnost uzavře servisní smlouvu s dodavatelem, který v případě poruchy 

zařízení opraví. Odstup od smluv si lze pojistit podmínkami ve smlouvě, tak aby 

nedošlo k okamžité výpovědi a nedošlo k navýšení cen poskytovaných služeb. V 

případě neuchycení prádelny by došlo k situaci, kdy by se nepodařilo získat nové 

zakázky na praní prádla. I v tomto případě však nebude provoz ohrožen, protože se 

bude zajištěno praní pro stávající odběratele. V případě zvýšení cen dodávaných 

prostředků, bude nutné změnit cenu za poskytování služby. Proti tomuto opatření se lze 

chránit držením optimální výší zásob, které byly nakoupeny za původní cenu a stačily 

by na pokrytí činnost před nutností zdražení, tak aby o tomto zvýšení ceny mohli být 

odběratelé včas informování. 

Měsíční nákladová kalkulace provozu 

Je uvedena jako příloha číslo 2. 

Kalkuluje se všemi vstupy, které jsou potřebné pro výkon prádelny. Z výsledku je 

patrné, že celkové měsíční náklady činí 142 000 Kč. Společnost vyžaduje 12% marži, 

tím je nutné měsíčně dosáhnout výnosů ve výši alespoň 142 000Kč, čímž se dosáhne 

zisku 17100 Kč. Tuto hodnotu společnost označila za uspokojivou.  

Celkové výnosy jsou tvořeny již stávajícím výnosy ve výši 80 000 Kč měsíčně ze 

stávajících zakázek. Zbylou část výnosů je potřeba získat v rámci nových zákazníků. 

Doba návratnosti 

Pro sestavení jsem využil hodnot z měsíční kalkulace (Příloha číslo 2). Hodnoty jsem 

rozšířil na roční.  
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Tab. 16 Doba návratnosti projektu 

Náklady investice 1666908 

Výnosy 
 

204233,6 

Doba návratnosti 8,2 

 

Tato varianta doby návratnosti uvažuje zaměstnání pracovníků na plný úvazek. Tím 

dojde ke zvýšení mzdových nákladů. Dále tato varianta uvažuje dosažení potřebných 

výnosů, aby prádelna produkovala zisk, alespoň v minimální výši při 12% marži. 

Tab. 17: Doba návratnosti - druhá varianta 

Náklady investice 912370 

Výnosy 
 

263720 

Doba návratnosti 3,5 

 

V případě druhé varianty by došlo ke snížení mzdových nákladů se zaměstnáním 

pracovníků přes agenturu. Jejich mzdy by byly vyloučeny z nákladů prádelny a byly by 

hrazeny z výnosů za úklidové služby do té doby, než by prádelna získala dostatek 

zakázek, které by se v souhrnu přiblížily potřebné výši za měsíc. Výnosy vycházejí 

z 80 000 Kč, které společnost nyní dostává za poskytování této služby ponížené o 

měsíční náklady provozu prádelny. 

Za situace, kdy by výše zisku byla alespoň ve stejné výši, jako je určený průměrný zisk, 

by doba návratnosti byla 8 roků a 2 měsíce. Tato doba se může zkrátit v případě 

navýšení dosahovaného zisku, anebo také prodloužit v opačném případě. 

Čistá současná hodnota 

K odhadu vývoje očekávané hodnoty vývoje cash flow společnost předpokládá podobný 

vývoj výnosů, jako u úklidových služeb. Hodnota předpokládaného cash - flow je tedy 

za jednotlivé roky odhadu navyšována o 10 až 20 tisíc Kč. 

Za této situace čistá současná hodnota projektu vychází 2 697 509 Kč za plánovaných 5 

let při diskontní sazbě, předpokládané společností ve výši 5%. 
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Tab. 18: Plán výnosů a nákladů 

Výnosy (v Kč) Náklady (v Kč) Čistý peněžní tok (v 

Kč) 

Diskontovaný 

peněžní tok 

960000 232000 728000 728 000 

1700400 1496178 204221 194497 

180000 1496178 303822 275576 

1900000 1496178 403822 348834 

2000000 1496178 503822 414496 

205000 1496178 553822 433934 

Celkem  

10410400 7712892 2697508  

 

Tabulka vyjadřuje variantu, kdy by financování chodu prádelny bylo zajištěno pouze 

z výnosů, které sama vyprodukuje. To znamená, že odhad výnosů zahrnuje také nově 

získané zakázky. Tento odhad vychází z předpokladů společnosti, které využívá i při 

odhadování výše výnosů z úklidových služeb, avšak je zde kalkulováno s cenou praní 

prádla. 

Druhá tabulka uvažuje variantu, kdy by chod prádelny byl spolufinancován z výnosů 

z úklidových služeb a volných prostředků ve společnosti. Tato situace by trvala po 

dobu, než by došlo k nalezení patřičných zakázek, které by byly schopné vygenerovat 

takový zisk, který by stačil na pokrytí provozu prádelny. 

Tab. 19: Plán výnosů a nákladů 2. varianta 

Výnosy Náklady Čistý peněžní tok Diskontovaný 

peněžní tok 

960000 232000 728000 728000 

1100000 1496178 -396178 -377312 

1150000 1496178 -346178 -313994 

1300000 1496178 -196178 -169466 

1450000 1496178 -46178 -37991 

1500000 1496178 3822 2995 

Celkem  

746000 7712890 -252890  

 

Index rentability 

Hodnota indexu rentability vychází 8,2. Jelikož je hodnota větší než 1, je projekt pro 

společnost přijatelný za podmínek, které jsou pro zřízení k dispozici. 

V případě druhé varianty, je hodnota indexu -3,9. Za těchto podmínek by neměl být 

návrh realizován. Avšak společnost je finančně zajištěná a v případě nutnosti, když by 
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již nadále nebylo možné financovat provoz z ostatních výnosů, má možnost využít 

úvěrového dočasného úvěrového financování. 

Shrnutí 

Pro přehlednost výsledných hodnot jsem sestavil tabulku, která umožní získat přehled o 

jednotlivých výsledcích. 

Tab. 20: Srovnání variant 

Ukazatel I. varianta II. varianta 

Doba návratnosti (v letech) 8,2  3,5  

Čistá současná hodnota (v 

Kč) 

2697508 -252890 

Index rentability 8,2 -3,9 

 

Z výsledků je patrné, že varianta, která počítá se včasným získáním nových zakázek, je 

výhodnější, i když doba její návratnosti je delší. 

4.1 Popis klíčových bodů 

Činnost záměru představuje poskytování služby. Konkrétně praní textilií a oděvu. Tato 

služba nemá přímý substitut. 

SWOT analýza navrhovaného záměru 

Shrnuje výsledky analýz a dalších důležitých informací o společnosti CORA 

MANAGEMENT s. r. o. 

Tab. 21: SWOT analýza záměru 

Interní faktory 

Silné stránky Slabé stránky 

- zlepšení kvality služby, 

- zlepšení dodržování termínů, 

- možnost tvorby vlastní ceny za 

praní, 

- možnost regulace svozu a rozvozu 

prádla, 

- zajištěný částečný odběr. 

- v případě neuskutečnění reklamní 

kampaně slabá propagace, 

- prozatímní umístnění pouze 

v Praze, 

 

Externí faktory 

Příležitosti Hroby 

- zisk nových zákazníků, 

- v případě dobrého vývoje provozu 

otevření další prádelny na Moravě, 

- zlepšení dodavatelských vztahů, 

- zlepšení odběratelských vztahů. 

- poruchovost strojů, 

- nespolehlivost personálu, 

- neúspěch v získání nových 

zákazníků,  
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Pro porovnání je níže uvedena původní SWOT analýza společnosti. Z porovnání 

vyplývá, že zřízením prádelny dojde ke zkvalitnění nabízené služby praní a možnosti 

určování její ceny. Zřízením dojde k využití volných peněžních prostředků, které byly 

v původní SWOT analýze uvedeny jako slabá stránka – ukazatele likvidity. Další slabou 

stránkou, kterou je možné vyřešit v případě zřízení prádelny je zlepšení propagace 

společnosti, využitím mnou navrhovaného zajištění umístění reklam. Zřízením prádelny 

se však společnost nezbaví určitých hrozeb, které jsou spojeny s provozem prádelny, ale 

také s poskytováním úklidových služeb. Mezi tyto hrozby patří hlavně poruchovost 

strojů. 

Tab. 22: SWOT analýza společnosti 

Interní faktory 

Silné stránky Slabé Stránky 

- tradice a dlouholeté působení na 

trhu, 

- možnost kompletního zabezpečení 

nemovitosti včetně úklidu, ostrahy, 

servisu a praní, 

- velkoobchodní a maloobchodní 

prodej hygienických prostředků, 

- vzdělávání zaměstnanců o nových 

trendech, 

- možnost sestavení balíčku služeb 

dle přání zákazníka, 

- internetový obchod, 

- provádění školení v oblasti úklidu 

a bezpečnosti práce, 

- schopnost samofinancování 

pořízení vybavení, 

- stabilní zisk, kladné výsledky 

hospodaření. 

 

- slabá propagace služeb, 

- vysoká likvidita - zbytečné vázání 

volných finančních prostředků, 

- u služby praní nutnost kalkulace 

ceny se ziskem najaté prádelny, 

- žádná výjimečná nabídka služby 

v porovnání s konkurencí. 

 

Externí faktory 

Příležitosti Hrozby 

- zřízení vlastní prádelny 

- využití volných finančních 

prostředků ke zřízení prádelny, 

- vstup na zahraniční trh, 

- distribuce a výhradní zastoupení 

konkrétní značky čistících 

prostředků, 

 

 

- nárůst konkurence, 

- ztráta významných odběratelů, 

- neúspěch internetového obchodu, 

- neuchycení se prodeje 

zastupovaného prostředku, 

- neúspěch získání nových zakázek 

spojených s provozem prádelny, 



66 

 

Závěr 

Cílem mé práce bylo zhodnocení podniku a návrh podnikatelského záměru, který by 

vedl k jeho dalšímu rozvoji. Analýza konkurence poukázala, že konkurence společnosti 

nabízí určité služby, které nejsou zahrnuty v jejím portfoliu. Pouhým doplněním těchto 

služeb by se společnost vyrovnala nabídkou konkurenci, ale nepřišla by s ničím, co by ji 

zvýšilo výhodu oproti svým soupeřům. Proto bylo nutné hledat již v provozovaných 

službách, kterou činnost se dá provozovat efektivněji a přinese konkurenční výhodu. 

Rozbor situace podniku poukázal na skutečnost, že společnost má za sebou stabilní 

zázemí a vlastní určité silné stránky. Porterova analýza nastínila situaci společnosti na 

trhu úklidových služeb. Současní dodavatelé jsou pro společnost důležití, protože na 

základě již existujících dodavatelsky-odběratelských vztahů je společnost závislá na 

veškerých dodávkách zásob pro výkon své činnosti. Stejně tak důležití jsou odběratelé, 

se kterými se společnost snaží uzavírat dlouholeté smluvní závazky na poskytování 

úklidových služeb, čímž si zajišťuje opakující se provádění těchto služeb a plynoucí 

výnosy z nich. Porterova analýza dále nastínila, že vstup na tento trh není nijak složitý a 

je potřeba zajistit pouze prostředky nutné pro výkon činnosti. Výhodou z poskytování 

úklidových služeb, praní prádla a ostatních činností vykonávaných společností je 

skutečnost, že pro ně neexistuje přímého substitutu. 

V analýze konkurence jsou vyjmenování hlavní konkurenti, se kterými se společnost 

potýká. Prozkoumáním služeb, které nabízí  došlo k odhalení skutečnosti, že se snaží 

nabízet i služby, které nejsou přímo spjaté s trhem úklidových služeb a správy majetku.  

Výsledky těchto analýz vedly k vytvoření záměru zřízení vlastní prádelny se umístěním 

v Praze, který společnosti umožní přímou regulaci ceny za tuto službu, jelikož nebude 

nucen do ni započítávat i zisk prádelny, u které se prádlo pere nyní. Provoz vlastní 

prádelny dále umožní sledování průběhu a kvality činnosti a lepší organizaci termínů 

odběrů a dodání prádla objednatelům. 

Způsob financování záměru vychází z ukazatelů likvidity, rentability, rozvahy 

společnost skloubených s konzultacemi ve společnosti. Společnost se rozhodla pro 

financování z vlastních zdrojů, protože ke zřízení prádelny potřebuje pouze nakoupit 

potřebné vybavení a zařízení. Dalším důvodem pro toto rozhodnutí byla skutečnost, že 

v posledních několika letech společnost použila vlastní zdroje i pro nákup potřebných 

mycích strojů, vozů a vybavení kanceláří, tudíž nepotřebovala využít zdrojů cizích. Tato 

možnost jí vznikla na základě stabilních zisků a vhodné optimalizaci nákladů. 

Otázka ohledně obsluhy prádelny má dvě možné varianty. První z nich je přijetí tří 

nových pracovníků, s čímž vzrostou jak mzdové náklady, tak povinné odvody 

společnosti. Druhou variantou je najmutí pracovníků skrze pracovní agenturu. 
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Hlavním přínosem tohoto podnikatelského záměru je získání cenové konkurenční 

výhody, protože společnost bude moci tvořit svou cenu, kalkulovanou dle nákladů a 

požadovaného zisku a nebude do ni muset zahrnovat zisk prádelny, u které praní 

probíhalo doposud. Další výhodou je úplný přehled o průběhu činnosti a možnost 

ovlivňování kvality praní, změnou pracích prostředků od jiného ze svých dodavatelů. 

Poslední výhoda tkví v možnost korigování svozů a rozvozů prádla, které je možné 

navázat na zásobování některých subjektů, které probíhá několikrát do měsíce dle 

uzavřené smlouvy. 

Věřím, že ve své práci jsem zohlednil hlavní aspekty, které ovlivňují podnikatelský 

záměr, se kterým jsem navrhnul reálné východisko, které by mohlo vést k rozvoji 

společnosti CORA MANAGEMENT s. r. o. Pevně doufám, že společnost tento 

podnikatelský záměr zaujme a využije jej ke svému prospěchu. 
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