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Abstrakt 

Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení stavebního podniku. 

Návrhová část, která je zpracováním podnikatelského plánu, vychází z obecných teoretických 

poznatků pro oblast podnikání a reaguje na podměty zjištěné prostřednictvím analýz v části 

analytické. Hlavním účelem práce je zjistit, zda bude návrh podnikatelského plánu 

realizovatelný. 

 

Abstract 

This bachelor´s thesis is a business plan proposal for establishing a construction company. The 

design part which deals with processing business plan is concentrated on the sphere of general 

theoretical findings in the field of enterprise and responds to stimulations on the basis of 

analysis in the analytical part. The main purpose of this thesis is to find out wheather a 

constructors business plan can be implemented in practice. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce je návrhem založení podniku působícího v oblasti stavebnictví. 

Stavebnictví je specializované hospodářské odvětví zabývající se stavbami. Stavební 

průmysl je v dnešní době natolik rozšířený, že se dělí na další kategorie, jimiž jsou 

pozemní stavby, dopravní a podzemní stavby, vodohospodářské stavby a speciální 

stavby. Od ostatních průmyslů se liší hlavně stálým stěhováním výrobce ze stavby na 

stavbu, délkou výrobního procesu, individuálností každé stavby a velkými nároky na 

dopravu materiálů a strojů. Tento nově založený podnik se bude zabývat pozemními 

stavbami převážně v kraji Vysočina. Na Vysočině žije zhruba 500 000 obyvatel. Ačkoli 

je to jeden z nejmenších krajů v České republice, je zde velké množství stavebních 

pozemků a tudíž velká příležitost pro začínající firmu. 

Tato bakalářská práce se skládá ze tří hlavních částí. První části je část teoretická, ve které 

jsou zpracovány veškeré teoretické poznatky, které jsou nutné ke zpracování 

podnikatelského záměru. Jedná se o nejrůznější definice, legislativu České republiky, 

právní formy podnikání, postupu při zpracování podnikatelského plánu a analýzy trhu, 

tržního prostředí a podniku. Ve druhé části jsou zpracovány analýzy, které tvoří základ 

pro sestavení podnikatelského plánu. Jedná se především o SLEPTE analýzu zabývající 

se ekonomickým prostředím, Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil analyzující 

odvětví jako takové a jeho rizika a SWOT analýzu, která odhaluje silné a slabé stránky 

podniku společně s příležitostmi a hrozbami, které na podnik působí zvenčí. V poslední 

části je již řešen samotný návrh podnikatelského plánu. 

Založení i samotný provoz podniku bude jistě doprovázen celou řadou nástrah 

a  problémů, které nebude vždy jednoduché vyřešit. Dobrý podnikatelský plán by se 

těmto problémům měl snažit předcházet. Tím se ukáže, jestli má daný podnikatelský plán 

šanci a tím pádem vůbec smysl začínat s podnikáním. 

Pro sestavení podnikatelského plánu v praxi je třeba zajistit mnoho informací a to jak 

pasivní, tak aktivní cestou. Plán nelze sestavit bez detailních znalostí tržní situace 

v daném oboru, současné a budoucí konkurence a stavu daného odvětví, ve kterém hodlá 

podnik proniknout na trh a mnoho dalších neméně důležitých faktorů. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Důvodem vzniku většiny podnikatelských plánů je touha založit podnik, který bude 

vytvářet zisk. Ani tento plán nebude v tomto ohledu jiný. Hlavním cílem mojí bakalářské 

práce je návrh podnikatelského plánu pro založení podniku D-building s.r.o., který se 

bude zabývat výstavbou a rekonstrukcí rodinných domů a bytů.  

Tohoto hlavního cíle nelze dosáhnout bez dalších dílčích cílů, kterými jsou zhodnocení 

podnikatelského prostředí, zákazníků a konkurence. Dále odhadnout míru rizika, kterou 

podnikatel ponese, vyčíslit počáteční náklady pomocí zakladatelského rozpočtu 

a  odhadnout budoucí zisky. K tomu všemu mě dopomůže SWOT analýza, SLEPT 

analýza, Porterova analýza a metoda dotazování.  

Svoji práci rozděluji na tři části, a to teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické 

části se zaměřuji na vymezení základních pojmů, na postup při založení podniku, právní 

formy podnikání a strukturu podnikatelského plánu. Za pomoci informací z odborné 

literatury a článků popisuji postup a nutné znalosti při výběru právní formy a následném 

založení. 

V analytické části se zaměřuji na analýzu vnějšího prostředí, na analýzu trhu 

a  konkurence, na SLEPT a SWOT analýzu a na Porterovu analýzu za pomoci informací 

získaných z části teoretické.  

V návrhové části zpracovávám základní údaje o podniku, marketingový plán, organizaci 

a finanční plán. Výstupem je konkrétní návrh podnikatelského plánu.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V této kapitole budou zpracovány teoretické poznatky, které jsou nutné ke zpracování 

podnikatelského záměru zaměřeného na založení podniku v oblasti stavebnictví. 

 

2.1 Podnik, podnikání, podnikatel 

V této kapitole jsou popsány základní pojmy, které se týkají podnikání a podnikatelského 

záměru. 

 

2.1.1 Podnik 

Podnikem je chápán každý subjekt, který vykonává hospodářskou činnost, bez ohledu na 

jeho právní formu. Mezi tyto subjekty se řadí obchodní společnosti nebo sdružení, osoby 

samostatně výdělečně činné a rodinné podniky uskutečňující řemeslné či jiné činnosti [1]. 

Podniky můžeme rozdělit podle počtu zaměstnanců a obratu do čtyř skupin:  

 drobné – do 9 zaměstnanců a obrat do 20 000 000 Kč,  

 malé – 9 až 100 zaměstnanců a obrat do 50 000 000 Kč,  

 střední – 101 až 500 zaměstnanců a obrat do 100 000 000 Kč,  

 velké – 501 a více zaměstnanců a obrat nad 100 000 000 Kč [2].  
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2.1.2 Podnikání 

Podnikání bylo dle obchodního zákoníku zrušeného ke dni 1. 1. 2014 definováno jako: 

„Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku“ [16, §2 odst. 1]. 

Současný zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích pojem podnikání již 

nedefinuje. Proto nyní platí podle zákona § 420 zákona č. 89/2012 Sb. 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.“ [3, § 420 (1)]. 

Soustavnou činností se rozumí to, že se nejedná o příležitostnou možnost výdělku, ale 

o   činnost prováděnou pravidelně. Samostatnost značí, že právnická osoba jedná 

s ostatními subjekty prostřednictvím statutárního orgánu a naopak fyzická osoba jedná 

s dalšími subjekty osobně. S tím také souvisí další pojem vlastním jménem. Právnická 

osoba vystupuje pod svou obchodní firmou vůči ostatním subjektům a fyzická osoba 

užívá své jméno a příjmení. Každá osoba, fyzická či právnická, nese riziko výsledků 

svého podnikání, má tedy vlastní odpovědnost. Nejdůležitější částí je účel dosažení zisku, 

který platí, ať už je zisku dosaženo či nikoliv [1]. 

 

2.1.3 Podnikatel 

Pojmem podnikatel se definuje osoba, která provozuje podnikatelské aktivity. Je to 

subjekt schopný vyhledat a rozpoznat příležitosti, zajišťovat a používat zdroje 

a  prostředky k dosažení stanovených cílů a je ochotný podstoupit tomu odpovídající 

rizika [1].   

Podnikatelem podle zákona je ten, „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.“ [3, § 420 (1)]. 
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2.2 Právní formy podnikání 

Podnikatelská činnost může být realizována v mnoha formách. Pro úspěšný start 

podnikatelského plánu je volba formy podnikání velmi důležitou částí. Proto jsou v  této 

části popsány možné formy podnikání právnických a fyzických osob - obchodní 

společnosti a podnikání na základě živnostenského oprávnění. 

 

2.2.1 Živnostenské podnikání 

Živnost může být provozována jak fyzickou, tak právnickou osobou. Aby se fyzická 

osoba mohla stát živnostníkem, musí splňovat všeobecné podmínky vyplývající ze 

zákona:  

 dosažení věku 18 let, 

 způsobilost k právním úkonům,  

 bezúhonnost [4]. 

Kromě všeobecných podmínek k provozování živnosti zákon zahrnuje i podmínky 

zvláštní – odborná způsobilost, jiná způsobilost. Z hlediska odborné způsobilosti jsou 

rozlišovány dva typy živností - ohlašovací a koncesované. 

Ohlašovací živnosti 

Podle požadované odborné způsobilosti se dále dělí na: 

 řemeslné, 

 volné, 

 vázané. 
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Při provozování řemeslné živnosti musí podnikatel prokázat svoji způsobilost výučním 

listem v příslušném oboru, maturitním vysvědčením v příslušném oboru nebo 

vysokoškolským diplomem v příslušném oboru. 

Živnost volná nevyžaduje žádnou odbornou způsobilost. Předmětem podnikání jsou 

výrobní činnosti, obchodní činnosti a služby nezačleněné mezi řemeslné a vázané.  

Podmínky pro živnost vázanou jsou uvedeny v příloze 2 zákona o živnostenském 

podnikání. U každé živnosti vázané jsou podmínky odlišné [5].  

Koncesované živnosti 

Živnosti koncesované lze provozovat na základě udělení koncese živnostenským úřadem, 

nikoliv pouze jejím ohlášením. Získání koncese je podmíněno splněním odborné 

a  zvláštní způsobilosti, jež pro každý obor uvádí příloha 3 zákona. Podnikatel může začít 

podnikat dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese nikoliv dnem ohlášení, 

jak je tomu u živnosti ohlašovací [6]. 

Od roku 2014 živnost může nově provozovat i osoba mladší 18 let, a to se souhlasem 

zákonného zástupce s přivolením soudu. [2] 

 

2.2.2 Veřejná obchodní společnost (v. o. s.)  

Veřejná obchodní společnost je sdružení alespoň dvou podnikatelů účastnících se na jejím 

podnikání, správě majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně. Podmínkou založení 

je uzavření společenské smlouvy. Výhoda spočívá v neexistenci výše základního 

kapitálu. Právní poměry společníků se řídí společenskou smlouvou [6]. 

 

2.2.3 Komanditní společnost (k. s.) 

Komanditní společnost mohou založit minimálně dva společníci, přičemž minimálně 

jeden z nich (komanditista) ručí za závazky společnosti omezeně a druhý (komplementář) 
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ručí za závazky společnosti neomezeně. Zisk se rozděluje podle společenské smlouvy. 

Statutárním orgánem jsou komplementáři. Tento typ společnosti se v České republice 

vyskytuje spíše ojediněle [6]. 

 

2.2.4 Akciová společnost (a. s.) 

Akciová společnost je kapitálová společnost, jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý 

počet akcií o určité jmenovité (nominální) hodnotě. Společnost může založit 1 právnická 

osoba = zakladatel, na základě zakladatelské listiny. Zakládá-li akciovou společnost více 

zakladatelů (práv. i fyz. osoby), tak uzavřou zakladatelskou smlouvu. Výše základního 

kapitálu činí dva miliony korun nebo osmdesát tisíc eur. Společníci se nazývají akcionáři, 

samotný chod společnosti řídí profesionální management. Společnost ručí za závazky 

celým svým majetkem, přičemž akcionář za závazky neručí. Nejvyšším orgánem 

společnosti je valná hromada [6]. 

 

2.2.5 Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) 

Společnost s ručením omezeným je jednou z forem právnických osob. Jedná se 

o  kapitálovou obchodní společnost. Společnost může založit minimálně 1 osoba. 

V takovém případě se sepisuje zakladatelská listina. V případě založení společnosti více 

osobami se sepisuje společenská smlouva. Nejvyšším orgánem je valná hromada, která 

jmenuje jednatele, statutární orgán společnosti. Maximální počet společníků je 50. Od 1. 

ledna 2014 již není potřeba skládat základní kapitál ve výši dvě stě tisíc korun, postačí 

pouze jedna koruna česká [5], [7].  

Největší výhodou podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným je 

omezené ručení společníků. Mezi další výhody se řadí, že do společnosti lze vkládat 

i  nepeněžní majetek a pro přijetí většiny rozhodnutí není nutný souhlas všech společníků. 

Dřívější nevýhoda společnosti s ručením omezeným spočívala v poměrně velkém 

počátečním kapitálu, který již není třeba. Takže je nyní založení společnosti finančně 

méně náročné [2]. 
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Hlavní nevýhodou této formy podnikání je nyní právě nízký počáteční kapitál, který 

z pohledu obchodních partnerů nemusí budit důvěru [2]. 

Tab. 1: Základní charakteristiky obchodních společností (Zdroj: [8], vlastní zpracování) 

 

 

2.3 Postup při založení společnosti s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je v České republice nejrozšířenější právní formou 

podnikání. Jelikož jsem si vybral tuto formu podnikání do podnikatelského záměru, 

považuji za důležité popsat průběh založení této formy podnikání. 
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2.3.1 Sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny 

Společenská smlouva musí být sepsána notářem v písemné podobě. Jestliže společnost 

zakládá pouze jedna osoba, sepisuje se zakladatelská listina. K sepsání společenské 

smlouvy je nutné dodržet následující náležitosti:  

 obchodní firma a sídlo společnosti, 

 určení společníků, 

 předmět podnikání, 

 výše základního kapitálu a výše vkladu každého společníka, způsob a lhůta 

splacení vkladů, 

 jména a bydliště prvních jednatelů a způsob, jakým jednají jménem společnosti, 

 pokud se zřizuje dozorčí rada, tak jména a bydliště všech jejich členů, 

 určení správce vkladu, 

 ostatní údaje [2]. 

Obchodní firma společnosti nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele. 

K  odlišení nepostačí jiný dodatek právní formy. Společenská smlouva musí být sepsána 

ve formě notářského zápisu. Notáři jsou součástí sítě kontaktních míst Czech POINT. 

Podnikatel si tedy nemusí před návštěvou notáře opatřit výpis z evidence rejstříku trestů 

nebo výpis z katastru nemovitostí potřebný k prokázání sídla podniku. Všechno potřebné 

si notář zajistí. Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být splaceno 

30 % každého vkladu. Správce vkladů musí zajistit vklad na účet zřízený u banky znějící 

na firmu společnosti. Společník je povinen splatit svůj vklad v době 5 let od vzniku 

společnosti [1], [2]. 

 

2.3.2 Zajištění živnostenského oprávnění k výkonu činnosti 

Pokud chce společnost podnikat na základě živnostenského oprávnění, musí buď tento 

fakt oznámit živnostenskému úřadu, jedná-li se o ohlašovací živnosti nebo o oprávnění 
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požádat v případě koncesované živnosti. Živnostenský úřad bude požadovat 

společenskou smlouvu ve formě notářského zápisu [6]. 

Veškerá podání může společnost podávat elektronicky díky elektronizaci veřejné správy 

na libovolném živnostenském úřadě v České republice. Ke komunikaci se živnostenským 

úřadem slouží standardizované formuláře Centrálního registračního místa (CRM). 

Ohlášení se provádí na jednotném registračním formuláři (JRF) pro právnickou osobu. 

Při splnění veškerých náležitostí provede živnostenský úřad zápis do živnostenského 

rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. Identifikační číslo 

bude společnosti přiděleno později rejstříkovým soudem. Dnem zápisu do obchodního 

rejstříku vzniká společnosti živnostenské oprávnění[1]. 

 

2.3.3 Zápis do obchodního rejstříku 

Do 90 dnů od založení společnosti musí být podán návrh na zápis do obchodního rejstříku. 

Musí ho podat všichni jednatelé svým jménem a jejich podpis musí být úředně ověřen. 

Návrh na zápis musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do obchodního 

rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají ve sbírce listin [6]. 

 

2.4  Podnikatelský plán 

„Potřeba podnikatelského plánu vzniká vždy, když je zapotřebí získat peníze – ať už 

z banky, od jiného peněžního ústavu nebo od někoho, kdo poskytuje kapitál. Pro vás je 

vaše podnikání věcí nejvyššího zájmu a důležitosti, avšak pro banku nebo pro ředitele 

fondu je váš plán pouze jedním z mnoha, které se dostanou na jeho stůl. Musíte proto 

získat jeho souhlas a udržet si jeho zájem. Abyste tohoto cíle dosáhli, je nutné, aby vaše 

žádost byla: 

 srozumitelná, 

 stručná, 
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 logická, 

 pravdivá, 

a doložte svá slova čísly všude tam, kde je to možné“ [7 str. 4]. 

Srozumitelnost 

Zde jsou nejdůležitějšími body jednoduché vyjadřování a krátké věty. Dlouhá souvětí 

většinou zahrnují spousty myšlenek a tím mohou být pro čtenáře příliš složitá na 

pochopení a tím i celý podnikatelský plán ztrácí na kvalitě [7]. 

Stručnost 

Každý dobrý podnikatelský plán by měl být tak stručný, aby se při jeho čtení čtenář 

nezačal nudit a tím ztrácet pozornost. Snaha vynechat barvité líčení a vytáhnout pouze 

důležité informace [7]. 

Logičnost 

Skutečnosti a nápady budou snadněji pochopitelné, pokud budou mít logické návaznosti. 

Snaha vyhnout se řadě na sebe nenavazujících odstavců [7]. 

 

2.5 Struktura podnikatelského plánu 

Pro každý podnikatelský plán je potřeba sestavit strukturu. Pro každý předmět podnikání 

by mohla být ideální struktura podnikatelského plánu trochu jiná. Avšak existují obecně 

platné konvence či rady v odborné literatuře, kterých je dobré se držet. S ohledem na můj 

předmět podnikání jsem sestavil tuto strukturu: 

 titulní strana, 

 exekutivní souhrn, 

 analýza trhu, 

 organizační plán, 
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 marketingový plán, 

 hodnocení rizik, 

 finanční plán, 

 závěr, 

 přílohy (4). 

2.5.1 Titulní strana 

Na titulní straně by měly být zobrazeny tyto náležitosti: 

 název společnosti včetně adresy sídla, 

 logo společnosti, 

 počet zaměstnanců, 

 jména jednatelů, 

 druh podnikání, 

 druh financování [10], [11]. 

 

2.5.2 Exekutivní souhrn 

Nejspíše nejdůležitější část celého podnikatelského plánu je právě exekutivní souhrn. 

Každý potencionální investor čte nejprve tento souhrn, aby ve zkratce zjistil o čem právě 

tento daný plán je. Na základě tohoto souhrnu se ve většině případů rozhoduje, zda vůbec 

číst dál. Exekutivní souhrn odpovídá na několik jednoduchých otázek:  

 s jakým výrobkem, službou, řemeslem či obchodem přicházíte na trh, 

 na jaký trh vstupujete – nový, obsazený, 

 v čem se zlepší postavení na trhu, 

 jak velké budou zřizovací náklady pro zavedení nových služeb či produktu, 

 jak sestavit finanční rozpočet [10], [11]. 
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2.5.3 Analýza trhu  

Začínající podnik musí mít přesné informace o trhu, na který se chystá vstoupit. Důležité 

je provést analýzu konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti významní konkurenti, 

jejich slabé a silné stránky i možnosti jejich negativního vlivu na tržní úspěšnost podniku 

Vhodná analýza je SLEPT analýza, neboť sleduje sociální, legislativní, ekonomické 

a  technologické faktory. Další analýzou externího prostředí je Porterův model pěti sil 

[13]. 

 

2.5.4 Organizační plán 

Podstatou organizačního plánu je popis hierarchie a vlastnictví podniku. Uvádí klíčové 

vedoucí pracovníky podniku, jejich vzdělání a praktické zkušenosti. Organizační plán by 

měl odpovídat na otázky jako: 

 jaká bude organizační struktura podniku, 

 jak bude vyřešen tok informací, 

 jaké know-how bude potřeba k podnikání [10], [12]. 

 

2.5.5 Marketingový plán 

Marketingový plán objasňuje způsob distribuce, oceňování a propagaci výrobků či 

služeb. V rámci marketingového mixu jsou definovány marketingové nástroje 4P. 

Z hlediska časového by se měl marketingový plán zabývat současností a blízkou 

budoucností vzhledem k možným změnám. Měl by být flexibilní a obsahovat objem 

služeb a produkce [10], [12]. 
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2.5.6 Hodnocení rizik 

Každý podnikatelský plán s sebou nese jistá rizika, ať je podložen sebelepšími analýzami. 

Zařazením hodnocení rizik do podnikatelského plánu dává podnikatel najevo, že si je 

rizik vědom a je připraven na ně reagovat. Právě z tohoto důvodu by měla být zpracována 

důkladná analýza rizik. Obecně lze říci, že čím pečlivější analýza je provedena před 

samotným provedením podnikatelského záměru, tím jsou rizika minimalizována a tím 

bezpečnější je naše plánování, proveditelnost a použitelnost jako manažerského nástroje 

[10]. 

Mezi nejzákladnější kroky řízení rizik patří: 

 identifikace rizikových faktorů,  

 kvantifikace rizik,  

 plánovaní krizových scénářů,  

 monitoring a řízení [13]. 

 

2.5.7 Finanční plán 

Sestavení finančního plánu, ve kterém je zobrazen celý podnikatelský plán v peněžním 

vyjádření, je pomyslná tečka při tvorbě podnikatelského plánu. Finanční plán hraje velmi 

důležitou roli v rámci celého podnikatelského plánu. Díky němu lze zjistit, nakolik je 

ekonomicky reálný podnikatelský plán jako celek. Pro potencionální investory je tento 

plán jedním z nejdůležitějších ukazatelů a může při jejich rozhodování sehrát velkou roli 

[13]. 

Zásady pro zpracování finančního plánu: 

 do plánu je nutné zahrnout veškeré příjmy a výdaje, 

 naplánovat termíny a částky příjmů a výdajů, 
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 příjmy plánovat v minimálně hodnotě a výdaje v maximální hodnotě, 

 plán soustavně aktualizovat [14]. 

Zdroje financování podnikatelské činnosti mohou být dvojího typu:  

 vlastní zdroje financování – vklady vlastníků, zisk, odpisy, 

 cizí zdroje financování – úvěry, dluhopisy, leasing, rizikový kapitál, atd. [6]. 

 

2.6 Analýzy podniku 

Každý podnikatelský plán by měl stavět na určitých analýzách. Mezi nejzákladnější a dle 

mého názoru nejefektnější analýzy patří SLEPT analýza, Portera analýza a SWOT 

analýza. 

 

2.6.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. Umožňuje 

vyhodnotit případné dopady změn na projekt, které pocházejí z určitých oblastí. SLEPT 

analýza je tvořena z prvních písmen anglických slov. SLEPT analýza je velice důležitým 

nástrojem poznání ekonomického prostředí, které ovlivňuje každou organizaci/firmu. 

 S → social – sociální a demografické faktory, 

 L → legal – právní faktory, 

 E → economic – ekonomické faktory, 

 P → political – politické faktory, 

 T → technological – technologické faktory [8]. 
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2.6.2 Porterův model pěti konkurenčních sil – analýza mikroprostředí 

Porterův model pěti konkurenčních sil je způsob analýzy odvětví a jeho rizik. 

Zaznamenává veškeré prvky, které ovlivňují vyjednávací pozici podniku, a pomáhá 

vyhledávat příležitosti. 

Model pracuje s pěti faktory:  

 Vyjednávací síla zákazníků – jejich schopnost ovlivnit cenu a poptávané množství 

daného produktu. 

 Vyjednávací síla dodavatelů – jejich schopnost ovlivnit cenu a nabízené množství 

potřebných vstupů. 

 Hrozba vstupu nových konkurentů – vstupem na trh mohou ovlivnit cenu i nabízené 

množství produktů. 

 Hrozba substitutů – zákazník může být ochotný přejít na nový výrobek.  

 Rivalita firem působících na daném trhu – ovlivňování cen a nabízeného množství 

produktů stávajícími konkurenty [15]. 

 

2.6.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je univerzální nástroj na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů 

ovlivňujících úspěšnost a fungování podniku. Nejčastěji je používána v rámci 

strategického řízení. Je vhodná i pro přípravu marketingového plánu menších firem. 

Vznikla v 60. letech 20. století a jejím autorem je Albert Humphrey. SWOT analýza se 

skládá ze 4 hlavních částí, kterými jsou: 

 silné stránky, 

 slabé stránky, 

 příležitosti, 

 hrozby [17]. 
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Výstupem z této analýzy je matice se čtyřmi kvadranty, ve kterých jsou popsány silné 

a  slabé stránky, příležitosti a hrozby. Díky této analýze je možné komplexně vyhodnotit 

fungování podniku, nebo nalézt problémy či nové možnosti pro růst podniku [17]. 
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3 Analýza problému a současné situace 

V této kapitole bude analyzována současná situace na českém trhu, ve které se podnik 

nachází. 

 

3.1 SLEPTE analýza 

Tato analýza se zabývá hodnocením externího prostředí. Mezi faktory externího prostředí 

se řadí faktory sociální, legislativní, ekonomické, politické, technologické a ekologické. 

 

3.1.1 Sociální faktory 

Sociální faktory jsou jedním z důležitých ukazatelů vyspělosti státu. V analýze tohoto 

bodu byl brán v potaz pouze kraj Vysočina, který je cílovým trhem pro náš podnik. 

Počet obyvatel 

Jak je patrné z Tab. 2, počet obyvatel v kraji Vysočina má klesající směr. Za minulých 

pět let klesl počet obyvatel o 2463 obyvatel. Toto číslo je poměrně zanedbatelné při 

současném stavu přes 500 000 obyvatel. 

Tab. 2: Počet obyvatel v kraji Vysočina (Zdroj: [18], vlastní zpracování) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 511 938 511 207 510 209 509 895 509 475 

 Muži 253 985 253 694 253 270 253 176 252 964 

 Ženy 257 952 257 513 256 939 256 719 256 511 

 

V kategorii obyvatel ve věku od 20 do 49 let se v současnosti nachází 211 975 obyvatel, 

z toho 109 987 mužů a 101 988 žen. V kategorii obyvatel od 0 do 19 let, kteří budou tvořit 

potencionální zákazníky do budoucích let, se nachází celkem 100 655 obyvatel. Pokud 

vezmeme v potaz fakt, že muži a ženy jsou v celkovém počtu zastoupeni přibližně stejně 
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a do budoucna společně budou zakládat rodiny, můžeme počítat přibližně s polovičním 

číslem potencionálních zákazníků. 

 

Tab. 3: Demografické rozložení obyvatel kraje Vysočina (Zdroj: [30], vlastní zpracování) 

Věk Celkem Muži Ženy 

0-9 52 787 27 092 25 695 

10-19 47 868 24 583 23 285 

20-29 64 322 33 391 30 931 

30-39 73 492 38 475 35 017 

40-49 74 161 38 121 36 040 

50-59 67 280 34 348 32 932 

60-69 66 883 32 307 34 576 

70+ 62 682 24 647 38 035 

Celkem 509 475 252 964 256 511 

 

Nezaměstnanost 

Míra nezaměstnanosti na Vysočině za posledních 5 let klesla o 1,7 %. Tento aspekt 

nasvědčuje tomu, že kraj Vysočina by mohl být dobrým cílovým trhem pro začínající 

stavební firmu.  

Tab. 4: Nezaměstnanost v Kraji Vysočina (Zdroj: [19], vlastní zpracování) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Pracovní síla (tis. osob) 249,4 247,8 253,5 252,6 248,6 

Zaměstnaní 233,3 232,1 236,4 238,5 236,8 

 Nezaměstnaní 16,1 15,8 17,1 14,1 11,7 

Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 187,5 188,4 181,6 181,5 184,6 

Obecná míra nezaměstnanosti (%) 6,4 6,4 6,7 5,6 4,7 
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Vzdělání obyvatel 

 

Graf 1: Podíly absolventů v kraji Vysočina a ČR (Zdroj: [31], vlastní zpracování) 

 

Tab. 5: Podíly absolventů v kraji Vysočina (Zdroj: [31], vlastní zpracování) 

Rok SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV Celkem Kategorie vzdělání 

2011 1654 344 28 2167 1185 5378 SVsVL 
Střední vzdělání 

s výučním listem  

2012 1717 322 31 2192 1154 5416 
SVsMZ

aOV 

Střední odborné 

vzdělání s MZ a 

odborným 

výcvikem  

2013 1499 307 28 2160 1102 5096 SV 

Střední vzdělání 

(bez maturity a 

výučního listu)  

2014 1464 226 18 1782 1000 4490 
SOVsM

Z 

Střední odborné 

vzdělání s 

maturitní 

zkouškou  

2015 1354 214 37 1620 1042 4267 GV 
Gymnaziální 

vzdělání  
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Pro obor stavebnictví v kraji Vysočina střední vzdělání s výučním listem absolvovalo 

v roce 2015 celkem 157 studentů. Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v oboru 

stavebnictví absolvovalo 157 studentů. Celkem tedy za rok 2015 v oboru stavebnictví 

úspěšně ukončilo 314 studentů. V minulých letech byla tato čísla velmi podobná. Problém 

s nedostatkem kvalifikované pracovní síly na Vysočině není zatím nijak velkou hrozbou 

[31]. 

3.1.2 Legislativní faktory 

Hlavními zákony, které musí každý podnikatelský subjekt podnikající na území České 

republiky dodržovat a řídit se jimi jsou: 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,  

 zákon č. 238/2012 Sb., o ochraně spotřebitele, 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,  

 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  

Podnikání ve stavebnictví spadá mezi činnosti náležící do kategorie živností vázaných. 

Pro získání živnostenských oprávnění v této kategorii je potřeba splnit kromě 

všeobecných podmínek také svoji způsobilost výučním listem v příslušném oboru, 

maturitním vysvědčením v příslušném oboru nebo vysokoškolským diplomem 

v příslušném oboru. 
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3.1.3 Ekonomické faktory 

Současná ekonomická situace v České republice může být zhodnocena pomocí 

makroekonomických ukazatelů, jako jsou hrubý domácí produkt, inflace a průměrná 

mzda obyvatel. Ačkoliv jsou tyto údaje pro všechna odvětví dohromady je nutné je brát 

v potaz. 

Inflace 

Inflace lze chápat jako opakovaný růst cen v ekonomice. Ceny jednotlivých druhů zboží 

se v čase zvyšují. Růst inflace se projevuje snížením kupní síly peněz. Ve stavebnictví by 

tento fakt znamenal zvyšováním cen materiálů a práce, úroků z úvěrů a hypoték. 

Tab. 6: Inflace v České republice (Zdroj: [20], vlastní zpracování) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Inflace 6,3 1 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 

Míra inflace za rok 2015 vyjádřena přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen 

činí 0.3 %. V posledních letech je inflace mimořádně nízká. Tento fakt je z hlediska 

stavebního podniku dobrý, jelikož nízká inflace motivuje k nákupu. 
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Vývoj úrokových sazeb hypoték 

 

Graf 2: Průměrná úroková sazba za předchozích 10 let (Zdroj: [28], vlastní zpracování) 

Jak je patrné z grafu 2 a 3 úrokové sazby hypoték mají klesající tendenci. Nyní dosáhli 

rekordního minima za posledních 10 let a to konkrétně okolo 2%. Tento fakt je pozitivní 

pro stavební průmysl. Lidé budou ochotni si za takto nízkých úrokových sazeb půjčovat 

peníze na stavby a rekonstrukce domů. Zda budou úrokové sazby růst nebo zůstanou tam, 

kde jsou, ukáže až čas. Prozatím banky k nějakému razantnímu zvyšování sazeb 

nepřistupují, takže lze očekávat stagnaci nebo maximálně menší růst. Pro začínající 

stavební podnik je tento vývoj přívětivý. Měl by výrazně přispět k vytvoření 

potencionálních klientů. 
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Graf 3: Průměrná úroková sazba za předchozí 2 roky (Zdroj: [28], vlastní zpracování) 

Graf 3 ukazuje vývoj sazeb pouze za předchozí 2 roky, aby bylo lépe patrné, že vývoj 

sazeb nemá v krátkém časovém horizontu velké výkyvy. I tento fakt přispívá k tomu, že 

by si lidé měli i nadále půjčovat peníze ve stejných nebo velice podobných objemech jako 

tomu bylo doposud.  

 

Příjmy obyvatelstva 

Dle statistik Českého statistického úřadu činila v roce 2015 průměrná hrubá mzda 

26  467  Kč. To je o 860 Kč více než za předchozí rok. Vývoj mezd v České republice je 

velkou částí ovlivněn podnikatelskou sférou, protože její zaměstnanci tvoří více než tři 

čtvrtiny. Dále zde mají velký podíl vysoké platy v oblasti Prahy. Na Vysočině byla za rok 

2015 průměrná hrubá mzda 23 977 Kč, což je o 2490 Kč méně než činí celorepublikový 

průměr. Tato částka řadí kraj Vysočina na 9 místo z celkových 14 krajů. Nutno ale 

podotknout, že výrazněji vyšší průměrná mzda je pouze v oblasti Čech. Na Moravě 

a  Slezsku jsou částky daleko vyrovnanější. 
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Tab. 7: Průměrná hrubá mzda obyvatel ČR (Zdroj: [21], vlastní zpracování) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Průměrná 

hrubá mzda 
23 344 Kč 23 864 Kč 24 455 Kč 25 067 Kč 25 035 Kč 25 607 Kč 26 467 Kč 

 

Tab. 8: Průměrná hrubý mzda obyvatel na Vysočině (Zdroj: [26], vlastní zpracování) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Průměrná 

hrubá mzda 
20 641 Kč 21 291 Kč 21 712 Kč 22 254 Kč 22 493 Kč 23 236 Kč 23 977 Kč 

 

3.1.4 Politické faktory 

Politické prostředí v České republice je charakteristické vysokou mírou byrokracie 

a  malou efektivností vymáhání práva. Dalším velkým problémem, se kterým se stát 

potýká, je korupce. Dle žebříčku sestavovaného agenturou Transparency International 

byla v roce 2015 Česká republika na 37. příčce s 56 body ze 100 možných. Tento 

výsledek je lepší než v předchozích letech, avšak k dosažení alespoň evropského průměru 

67 bodů je stále daleko [27].  

Další obtíží pro podnikatele je komplikovanost daňového systému, který podléhá častým 

změnám, a další administrativní nároky, které jsou na podnikatele kladeny. Zaměstnávání 

zaměstnanců je pro podnik také velkou zátěží. 

 

3.1.5 Technologické faktory 

V dnešní době je nezbytné sledovat nové trendy v oblasti technologií, metod 

a  použitelných materiálů v současném stavebnictví. Tato problematika se dá z větší části 

vyřešit nejrůznějšími školeními, semináři a výstavami. Potřebná školení a kvalifikace 

jsou nutné zajistit i u živnostníků, se kterými bude firma spolupracovat. 
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Vzhledem k tomu, že firma na začátku svého působení nebude disponovat dostatečným 

kapitálem pro nákup veškerých přístrojů, bude tato část řešena formou půjčování od 

specializovaných firem, popř. větších stavebních firem, které tuto možnost poskytují. 

V dnešní době je samozřejmě nepostradatelné prezentování společnosti na sociálních 

sítích, které je možné propojit se samotnými webovými stránkami. S touto stránkou se 

pojí i požadavky na software. Ve firmě budou počítače pracovat na operačním systému 

Windows 8.1. Jako rozpočtový software bude využíván Build Power od firmy RTS Brno, 

s. r. o. Datová základna tohoto programu bude každoročně aktualizována. 

 

3.1.6 Ekologické faktory 

Ekologické faktory jsou poměrně významnou součástí oboru stavebnictví. Velmi tomu 

přispívá fakt, že je Česká republika členem Evropské unie, která je v zavádění nových 

regulí a nařízení velmi aktivní. I dnešní společnost je čím dál více ekologicky zaměřena. 

Současným trendem se staly stavby, které mají co nejmenší energetické nároky a jsou 

soběstačné. Dřevostavby, kterými se podnik bude také zabývat, by tak mohly být dobrým 

typem bydlení pro zákazníky holdující právě ekologii.  

Legislativa dle Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění Zákona 

č. 318/2012 Sb. vyžaduje zpracování energetických auditů a energetickou certifikaci 

budov pro výchozí i nový stav. 

Životní cyklus stavby patří mezi hlavní spotřebitele energetických, surovinových zdrojů 

a zásadně ovlivňuje životní prostředí. Hodnocení životního cyklu spojeného s realizací 

stavby, jejím provozem a následným odstraněním jsou: 

 Energetické toky, 

 materiálové toky, 

 toky emisí [29]. 

Odpady, které vznikají na staveništi, je nutno třídit na využitelné a nevyužitelné. Pro toto 

třídění je nejvhodnější ukládat odpad do kontejnerů podle způsobu likvidace. 

Nahromaděný odpad je nutné postupně odvážet do sběren nebo k likvidaci. Při 
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pravidelném odstraňování omezujeme i vizuální rušení okolí při prováděných pracích. 

Nakládání s odpady stanovuje vyhláška č.41/2005 Sb., O podrobnostech nakládání 

s  odpady, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č.383/2001. 

 

3.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model konkurenčního prostředí analyzuje konkurenci, bariéry vstupu na trh, 

substituční výrobky, vyjednávací sílu zákazníků a odběratelů. 

 

3.2.1 Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazníci jsou pro podnikání ve stavebnictví nejdůležitější složkou ostatně jako ve 

většině podnikání. Nejdůležitější pro firmu je spokojený zákazník, který své doporučení 

předává svým známým. Lidé většinou hledají nejlevnější alternativy a vzhledem 

k poměrně velké konkurenci je jejich vyjednávací síla relativně velká. Důležitou rolí bude 

přesvědčit případné zákazníky, že bydlení je velká investice na dlouhou dobu a není vždy 

nejlepší vybírat jen podle ceny. Cílovou skupinou zákazníků jsou lidé ve věku od 18 let 

a starší, kteří staví nebo plánují stavět v oblasti Vysočiny.  

 

3.2.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

Odvětví stavebnictví patří v České republice k jednomu z největších. Proto se v tomto 

oboru pohybuje velké množství firem. Na Vysočině, kde bude naše firma provozovat 

činnost nejvíce, je hned několik dodavatelů. Mezi nejvýznamnější patří stavebniny DEK, 

TOMI, ČIKOM a AGSTAV. Vyjednávací síla dodavatelů je relativně nízká. Většina 

z nich si váží svých odběratelů natolik, že při častější spolupráci nabízí nejrůznější slevy.  
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ČIKOM - stavebniny 

Jedná se o třebíčskou společnost, která působí na trhu již od roku 1999, a zabývá se 

prodejem stavebnin a stavební činností. Společnost nabízí stavební materiály, nářadí 

a  doplňkové zboží od profi až po hobby kvalitu. V její nabídce nalezneme i možnost 

půjčování vozíku za auto nebo samotnou dopravu zakoupeného zboží. Nově také 

provozuje Stavební bazar, kde je možno prodat nepoužitý materiál [22].  

DEK, a. s. 

Tato největší společnost českého holdingu se zabývá výrobou a dodávkou stavebních 

materiálů a službami pro stavebnictví. Její historie sahá do roku 1993. Od té doby získala 

své odběratele nejen po celé České, ale i Slovenské republice.  Výroba a poskytování 

služeb akciové společnosti je rozčleněna do samostatných společností [23].  

AGSTAV Třebíč, a. s. 

Uvedená akciová společnost je stavební firma v Třebíči působící na českém trhu od roku 

1969. Firma garantuje velmi kvalitní služby i prodej kvalitního stavebního materiálu.  Její 

hlavní činností je stavební výroba a doprava výrobků, rekonstrukce, obchodní činnost 

a  také výroba betonových tvárnic [25]. 

TOMI stavebniny, s. r. o. 

Česká společnost založena roku 2009 s mnohaletou zkušeností ve složitých stavebních 

zakázkách se zabývá stavebními pracemi v oblasti vodohospodářských a památkových 

staveb. Další činností firmy je maloobchodní prodej stavebního materiálu. Její působnost 

se rozkládá nejen po Vysočině, ale po celé České republice [26].  

Největší potenciál vidím právě se spolupráci se stavebninami ČIKOM. Jejich nabídka je 

poměrně široká a vynikají hlavně přístupem k zákazníkovi a snahou vyjít mu vstříc [26].  
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3.2.3 Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví 

Vstup nových konkurentů na trh není nijak zvlášť omezen. Novým vstupujícím podnikům 

stačí splnit podmínky pro získání živnostenského oprávnění a mohou začít v tomto oboru 

podnikat. Zda se nový subjekt na trhu udrží je ovlivněno spokojeností klientů s jejich 

přístupem, odvedenou prací a cenovou politikou. Spokojený klient dává doporučení svým 

známým, což je nejlepší možný způsob reklamy. V daném oboru je mnoho 

konkurenčních subjektů. Mnoho subjektů na trhu dává prostor i pro případnou spolupráci 

na zakázkách, které nejsou menší podniky schopny zvládnout samy.  

3.2.4 Hrozba substitutů 

Jak již bylo zmíněno, na trhu je velké množství subjektů zabývajících se stavebnictvím. 

Velké podniky se většinou zabývají pouze velkými zakázkami typu výstavby panelových 

domů, obchodních center a průmyslových budov. Malých a středních podniků zabývajích 

se výstavbou a rekonstrukcí rodinných domů nebo jejich dílčími částmi je na trhu 

většinový podíl, tudíž hrozba substitutů je velmi reálná. Abychom tomuto problému 

alespoň částečně zabránili, bude hlavním cílem podniku orientace na zákazníka a jeho 

požadavky a finanční možnosti. Dále také kvalita a rychlost prováděných prací, jelikož 

ze zkušenosti vím, že v oblasti stavebnictví je tato část poměrně problémová. Zvláště pak 

u držení záruk na odvedenou práci, ke kterém se firmy staví velmi negativně.  

 

3.2.5 Rivalita podniků v rámci odvětví 

I přes větší počet firem působících na stavebním trhu v oblasti Vysočiny není rivalita 

nijak vysoká. Jak nám ukázala SLEPTE analýza, potencionálních zákazníků je v oblasti 

Vysočiny mnoho. Co se týká kvalitní pracovní síly, tak v roce 2015 absolvovalo 

157  studentů střední odborné vzdělání zakončené výučním listem. Za minulé roky bylo 

toto číslo obdobné. Každý rok okolo 150 nových potencionálních zaměstnanců se jeví 

jako poměrně solidní číslo, takže by neměl být problém při shánění nových zaměstnanců 

pro rozšíření podniku. Pokud bude podnik plnit své cíle v oblasti orientace na zákazníka, 

kvalitu práce a kvalitní servis spolu s adekvátními cenami, neměl by větší počet subjektů 
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na trhu být problémem. Navíc je zde možnost kooperace s ostatními subjekty, což se jeví 

jako dobrá příležitost. 

 

3.3 SWOT analýza 

Pomocí SWOT analýzy lze identifikovat silné stránky a slabé stránky podniku (interní 

záležitosti) ve vztahu k příležitostem a hrozbám, které na podnik působí (externí 

záležitosti). SWOT analýza je nedílnou součástí podnikatelského záměru a jejími 

výsledky by se měla řídit i strategie podnikatelského subjektu. 

3.3.1 Silné stránky 

 Orientace na zákazníky.  

 Snaha o maximální vyhovění zákazníkovi.  

 Kvalitní a dobře proškolený personál. 

 Dodržování záruk.  

 Hluboká znalost materiálů a výrobních postupů.  

 Sledování trendů, nových výrobních postupů a jejich aplikace v praxi.  

 

3.3.2 Slabé stránky 

 Začínající podnik. 

 Možný nedostatek finančních prostředků.  

 Nízké investice do marketingové kampaně.  

 Nulová klientela. 
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 Zatížení úvěrem. 

 

3.3.3 Příležitosti 

 Spolupráce s novými dodavateli.  

 Kooperace s ostatními subjekty zabývajícími se stavebnictvím. 

 Použití materiálů mající vlastnosti, které odpovídají momentálnímu trendu.  

 Rozšíření specializace prací na základě požadavků zákazníků.  

 Propagace firmy na internetu (sociální sítě, webové stránky). 

 Nízké sazby hypoték, dotační program zelená úsporám. 

 Dotace na zaměstnance. 

 Poměrně velký počet absolventů v oboru stavebnictví. 

 Dotace na zaměstnance. 

 

3.3.4 Hrozby 

 Zhoršení finanční situace zákazníků a s tím plynoucí snížený zájem o služby 

společnosti.  

 Nepříznivé podnikatelské prostředí. 

 Časté legislativní změny.  

 Vstup konkurentů na trh, cenové války či nekalá konkurence na trhu.  

 Zvýšení cen materiálů a dalších vstupů.  
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 Zvýšení sazeb hypoték. 

 Korupce. 

 Nižší průměrná mzda oproti ostatním krajům.  
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4 Vlastní návrh řešení 

V následující části budou zpracovány vlastní návrhy řešení daného tématu. Návrhy řešení 

budou založeny na informacích získaných v analytické části a také na poznatcích 

získaných z části teoretické. 

 

4.1 Základní údaje o firmě 

Podnik se bude zabývat výstavbou a rekonstrukcí rodinných domů a bytových jednotek. 

Dále také dílčími částmi v již rozestavených domech podle přání zákazníka. Jako sídlo 

společnosti bude pronajata kancelář a sklad v Logistickém centru Třebíč, které se nachází 

na trase Třebíč - Pocoucov. Toto sídlo bylo zvoleno z důvodu přijatelných cen nájmu a 

také z důvodu dobré dostupnosti potencionálním zákazníkům. Navíc se v těsné blízkosti 

nabízí prodejna nápojů a potravin. Právní formou společnosti byla zvolena s. r. o. 

z  důvodu nízkého základního kapitálu, omezeného ručení a z pohledu zákazníka určité 

prestiže. Jako název společnosti bylo zvoleno D-building. Jedná se o poměrně krátký 

a  tak i snadno zapamatovatelný název, který poměrně dobře specifikuje, že se jedná 

o  stavební firmu. Pro svoji činnost bude podnik potřebovat získat živnostenské oprávnění 

a to konkrétně: 

 Pokrývačství, tesařství. 

 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí. 

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

 Zednictví. 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 
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 Truhlářství, podlahářství. 

 Izolatérství. 

 Klempířství a oprava karoserií. 

 

4.2 Obchodní plán a cíle společnosti 

Vizí společnosti je stát se jedním z největších podniků na Vysočině v oblasti výstavby 

a  rekonstrukcí rodinných domů a bytů. K naplnění této vize je důležité stanovit si 

jednotlivé cíle. Hlavním cílem podniku je vybudování si dobrého jména mezi zákazníky. 

Pro naplnění tohoto cíle bude kladen velký důraz na kvalitu prováděných prací. Dále také 

nastavit cenovou politiku podniku tak, aby co nejvíce vyhovovala zákazníkům a zároveň 

umožňovala společnosti růst a zůstala konkurenceschopnou. V současné době bude 

hlavním trhem Vysočina, v případě získání zajímavé zakázky i okolní kraje. Lze 

předpokládat, že v prvním roce podnikání bude společnost konsolidovat, ale poté co se 

společnost dostane do povědomí zákazníků, se očekává i růst objemu tržeb. Dále bude 

kladen důraz na vytvoření dobrých vztahů s dodavateli, kteří by nám na tomto základě 

mohli poskytovat lepší ceny materiálů. S výhledem do budoucna je v plánu rozšířit služby 

podniku o vrtání a řezání diamantovými nástroji. Tuto službu si ale objednávají spíše 

firmy, zabývající se velkými státními nebo soukromými zakázkami typu výstavba 

panelového domu, výstavba obchodních center nebo např. oprava dálnice. Rozšíření 

o  tuto službu je v plánu až v pozdější době z důvodu velkých pořizovacích nákladů na 

vybavení. Pro začínající podnik velkého kapitálu by bylo složité tyto náklady financovat. 

 

4.3 Organizační struktura 

Na začátku podnikání se počítá s variantou, že podnik bude mít jednoho stavbyvedoucího, 

který bude mít na starost všechny stavby. Na pozici stavbyvedoucí bude požadováno 

střední odborné vzdělání v oboru stavebnictví zakončené maturitní zkouškou a praxe 

v oboru v délce nejméně 3 let. Náplní jeho práce bude hlídat stav rozpracovaných 

zakázek, starost o zásobování stavby materiálem i potřebným vybavením a rozdělování 
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a  následná kontrola prováděných prací. Majitel podniku se bude starat o získávání 

nových zakázek, jejich cenovou kalkulaci a další administrativu s těmito úkoly 

související.  

Dále bude podnik zaměstnávat 6 pracovníků na pozici dělník. Pro tuto pozici bude 

požadováno střední odborné vzdělání zakončené výučním listem nebo maturitou. Již 

získaná praxe bude výhodou. Dále je v plánu spolupráce se středními odbornými učilišti, 

kde žáci mohou získávat v podniku praxi a následně jim může být nabídnuta práce na 

hlavní pracovní poměr. 

Účetnictví podniku bude mít na starost externí účetní. Návrhy projektů celých domů 

budou zadávány externímu projektantovi. 

 

Obr. 1: Organizační struktura podniku (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.4 Marketingový mix 

Tento plán vychází z určení tzv. 4P – produkt, cena, distribuce a propagace. 

4.4.1 Produkt 

Hlavním produktem podniku budou zejména služby. Konkrétně se podnik bude zabývat: 

 Výstavbou nových rodinných domů, 

 rekonstrukcí rodinných domů, 
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 rekonstrukcí bytových jednotek. 

Dále i dílčími částmi jako jsou zednické práce, obkladačské práce, sádrokartonářské 

práce, dlaždičské práce, výstavba vnitřních krbů, elektrikářské práce a instalatérské práce. 

4.4.2 Cena  

Ve stavebnictví nejde přímo popsat cena jednotlivých služeb, jelikož každé dílo bývá 

originální a velmi specifické. Cenové nabídky na prováděné práce budou zpracovávány 

individuálně za pomoci rozpočtového programu Build Power od firmy RTS Brno, s. r. o. 

Jelikož všechny položky v tomto programu nemusí být vyhovující, mohou být dále 

upravovány pomocí průměrné ceny z ceníku stavebních prací, popř. později navrhovány 

individuálně podle zkušeností podniku získaných z různých zakázek.  

4.4.3 Distribuce 

Jelikož záměrem firmy je poskytovat stavební služby, bude se většina komunikace 

odehrávat přímo na stavbě. Z tohoto důvodu bude na začátku podnikání pronajímáno 

pouze menší sídlo společnosti s kanceláří, skladem a možností parkování automobilů. 

V kanceláři budou probíhat veškeré práce týkající se daných zakázek včetně prvotní 

komunikace s klientem. Ve skladu bude uchováváno veškeré nářadí a vybavení potřebné 

k výkonu daných služeb. Dále zde bude prostor pro parkování firemních automobilů. 

4.4.4 Propagace 

Prvním zdrojem informací o podniku budou jeho internetové stránky. Na internetové 

stránky bude kladen důraz jak na grafickou stránku (kvalitní grafické zpracování založené 

na menším barevném spektru), tak na vhodného uspořádání prvků (jednoduchá orientace 

na stránkách, rychlý přístup ke kontaktům a kontaktnímu formuláři). Na stránkách by se 

měly nacházet pouze nejdůležitější informace o prováděné práci, referencích, historii 

firmy a kontakty.  

Jelikož jsou v dnešní době velkým trendem sociální sítě pro komunikaci s klienty, 

informování o novinkách, akcích atd., bude využívána stránka firmy na sociální síti 



45 

 

Facebook. Jedná se o poměrně levný a účinný marketingový nástroj, který dokáže firmu 

dostat do povědomí potencionálních zákazníků. 

Dalším typem marketingové komunikace budou letáky v partnerských prodejnách 

stavebnin. Jedná se spíše o menší typ marketingové komunikace s potencionálními 

zákazníky, který je poměrně finančně nenáročný. 

V pozdějších fázích kdy bude již firma na trhu delší dobu, bude zahájena reklama pomocí 

internetových bannerů na oblíbených fórech a stránkách o stavebnictví. Dále se bude 

spoléhat na to, že firma bude odvádět kvalitní práci s přiměřenými cenami (jeden z cílů 

podniku), a tím získá dobré jméno u zákazníků, ze kterého bude těžit.  

 

4.5 Finanční plán 

V tabulce číslo 9 jsou vyčísleny veškeré prvotní náklady potřebné na začátku podnikání. 

Jelikož podnik nemá dostatečný kapitál, bude zdrojem financování úvěr od banky. Úvěr 

bude ve výši 953 230 Kč. Bude splácen po dobu 15 let s úrokem 9 % za rok.  

Tab. 9: Počáteční náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Měsíční náklady byly vyčísleny na 186 100 Kč. Největším zatížením pro podnik jsou 

náklady na mzdy zaměstnanců. Jedním z možných řešení, jak snížit náklady na mzdy, je 

žádost o dotace na zaměstnance. Jedná se o administrativně poměrně náročný úkon, avšak 

v dnešní době existují společnosti, které se touto problematikou zabývají, a využití jejich 

služeb se jeví jako dobrá příležitost, jak se s tímto administrativně náročným úkonem 

vypořádat. Tyto společnosti si berou provizi pouze v případě kladného vyřízení. 

V případě zamítnutí žádosti se platí pouze administrativní poplatky. Zbylé měsíční 

nákladové položky jsou jen těžko snížitelné. 

Tab. 10: Měsíční náklady na provoz (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V tabulce číslo 11 je zachycena zahajovací rozvaha ke dni 1. ledna 2017. Pomocí 

zahajovací rozvahy byla určena výše potřebného úvěru.  Z úvěru je financován nákup 

potřebného vybavení pro podnikání a také krytí očekávaných měsíčních nákladů. Tato 

částka byla spočítána v takové výši, aby byl podnik schopen financovat 3 měsíce dopředu, 

z důvodů dlouhé doby splatnosti faktur ve stavebnictví. Dále je držena rezerva ve výši 

10  % měsíčních nákladů k financování neočekávaných výdajů podniku. Vlastní vklad 

majitele bude ve výši 100 000 Kč. 

Tab. 11: Zahajovací rozvaha (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Na základě kvalifikovaného odhadu byl vyčíslen průběh tržeb v jednotlivých měsících. 

V příloze č. 4 je k nahlédnutí rozpočet stavby vnitřního krbu. Stavba vnitřního krbu trvá 

2 pracovní dny a jsou k ní zapotřebí 2 pracovníci. Cena za práci byla vykalkulována ve 

výši 12 400 Kč. Další příjmy má podnik z prodeje materiálu, který na stavbu bude 

spotřebován. V příloze č. 5 je uveden rozpočet na rekonstrukci bytového jádra. Cena je 

pouze orientační z důvodu, že každá zakázka je specifická. Rekonstrukce trvá 10 až 14 

pracovních dní a je k ní zapotřebí 4 pracovníků.  Za měsíc leden 1. roku podnikání jsou 

nulové tržby z toho důvodu, že podnik nemá ještě žádné zaměstnance. V prvním měsíci 

podnik zařizuje sídlo společnosti, nakupuje potřebné vybavení, dojednává úvěr, hledá 

vhodné zaměstnance a vyhledává zakázky. V dalších měsících je již počítáno s tím, že 

podnik realizuje zakázky. V zimních měsících je vždy počítáno s nižšími tržbami, jelikož 

ve stavebnictví pravidelně bývá v zimě méně zakázek. 

Tab. 12: Vývoj tržeb za 1. rok podnikání (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
 

V případě vyplnění pesimistické verze nebude podnik schopen v 1. roce splácet půjčku. 

Případné řešení by bylo možné v podobě zažádání o odklad splátek nebo financovat ztrátu 

dalším úvěrem, případně přijmutí společníka či investora. 
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Tab. 13: Výnosy a náklady za 1. rok - Pesimistická verze (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

V případě vyplnění pravděpodobnější reálné verze by podnik po prvním roce podnikání 

skončil po zaplacení splátky 4 111 Kč v plusu. Tento stav je po prvním roce podnikání, 

kdy podnik ještě není mezi potencionálními klienty známý, hodnocen jako přijatelný. 
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Tab. 14: Výnosy a náklady za 1. rok - Reálná verze (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Ve 2. roce podnikání se již počítá s tím, že je podnik mezi potencionálními klienty známý 

a důvěryhodný. Z toho plynou i mírně větší měsíční příjmy. Navíc je zde již započítán 

i  měsíc leden.  

  



50 

 

Tab. 15: Vývoj tržeb v 2. roce podnikání (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ve 2. roce podnikání odpadly náklady na nákup vybavení. Navíc se mírně zvýšily i tržby. 

V případě vyplnění pesimistické verze by tak podnik skončil po 2. roce podnikání se 

ziskem 43 088 Kč po zaplacení splátky z úvěru.  

Tab. 16: Výnosy a náklady v 2. roce - Pesimistická verze (Zdroj: vlastní zpracování) 
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V případě vyplnění reálné verze by podnik skončil se ziskem 140 288 Kč. Tato částka by 

byla z větší části použita na nákup dalšího vybavení do podniku, čímž by se snížily 

náklady na půjčování vybavení a byly by zvýšeny tržby nebo sníženy ceny, tím by se 

podnik stal ještě více konkurenceschopným. 

Tab. 17: Výnosy a náklady v 2. roce - Reálná verze (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
 

 

4.6 Stanovení a eliminace rizik 

Každá podnikatelská činnost s sebou nese určitá rizika, která mohou nastat při aplikování 

určitého podnikatelského plánu. Ani tento podnikatelský plán není výjimkou, a proto 

budou v této části práce zpracovány možné hrozby.  

Pokles poptávky po stavbě nových nebo rekonstrukci starých domů či bytů by mohla být 

jedna z nejhorších hrozeb. Úpadek by mohl být způsoben zvýšením sazeb hypoték, což 

by mělo za následek, že by lidé začali stavět méně. Ačkoli je tato situace v blízké době 

málo pravděpodobná, jak nám napověděla analýza vývoje úrokových sazeb. V tomto 
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případě by podnik změnil hlavní činnost a zaměřil by se více na vrtání a řezání 

diamantovými nástroji. Tato činnost je ovšem původně  plánovaná až v pozdější době.  

Dalším potenciálním rizikem by mohli být zaměstnanci firmy. Jejich malý zájem o vize 

a cíle podniku by mohl způsobit, že by nedělali svoji práci na takové úrovni, jakou podnik 

požaduje. Pro eliminaci tohoto rizika by bylo použito některého z motivačních prostředků 

např. zvýšení mzdy, dovolená navíc, 13. plat, atd.  

Dalším důvodem, proč by mohla upadat kvalita odváděných prací, je nedostatečná 

kvalifikace zaměstnanců. Tomuto problému bude podnik předcházet pořádáním 

nejrůznějších školení. 

V případě, že by i přes tyto faktory některý ze zaměstnanců nedělal svoji práci kvalitně, 

byla by s ním individuálně řešena příčina tohoto problému. Pokud by ani toto řešení 

nepomohlo, byl by podnik nucen s takovým zaměstnancem rozvázat pracovní poměr. 

V případě, že by zákazníci byli málo informováni o službách podniku nebo o fungování 

podniku na trhu vůbec, byla by změněna marketingová strategie. Zvýšily by se investice 

do marketingové kampaně. Tím by se mohli pořídit billboardy, více reklamních bannerů 

na internetu, případně reklama v některém z místních rádií. 

Velké zdražení nájmu by pro podnik mohlo představovat další riziko. V tomto případě by 

byl podnik nucen hledat nové prostory pro svoje fungování nebo toto riziko akceptovat. 

Proti vloupání do skladu a odcizení vybavení bude firma platit pojištění. Stejně tak bude 

placeno pojištění odpovědnosti pro případ, že by některý ze zaměstnanců něco rozbil 

nebo způsobil jiné škody. 

Poslední hrozbou je vyplnění pesimistické verze vývoje tržeb, který by znamenal, že 

podnik nebude schopen splácet úvěr. Řešením tohoto problému by mohlo být sehnání 

nového investora nebo společníka. Dalším řešením, ačkoli ne tak přívětivým, by bylo 

financovat ztrátu dalším úvěrem. Tento úvěr by firmu zatížil natolik, že by ani ve druhém 

roce podnikání nebyla schopna vytvořit takový zisk, který by vedl k růstu podniku. 
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4.6.1 Časový harmonogram 

Prosinec 2016 – Administrativní příprava založení společnosti s ručením omezeným 

 Sepsání společenské smlouvy, 

 zajištění živnostenského oprávnění, 

 složení základního kapitálu v bance, 

 podání návrhu na zápis společnosti s ručením 

omezeným do obchodního rejstříku, 

 registrace společnosti na příslušném finančním 

úřadě. 

Leden 2017 – Příprava podnikání 

 Nákup vybavení, 

 uzavření smlouvy o pronájmu kanceláře a skladu, 

 marketing, 

 vytvoření webových a facebookových stránek, 

 vybavení kanceláře, 

 výběr dodavatelů, 

 vyhledávání zakázek, 

 výběr zaměstnanců. 

Únor 2017 – Zahájení provozu  
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo sestavení podnikatelského plánu pro společnost 

D- building s. r. o., zabývající se výstavbou a rekonstrukcí rodinných domů a bytů. 

K dosažení cíle autor prostudoval odbornou literaturu, která posloužila jako východisko 

pro vypracování praktické části. 

První část je zaměřena na vymezení základních pojmů týkajících se podnikatelské 

problematiky. Konkrétně jsou zde rozebrány pojmy podnik, podnikatel a podnikání. Dále 

se tato část zaměřuje na konkrétní formy podnikání od živnostenského podnikání, až po 

společnost s ručením omezeným, kde je pozornost věnována zejména sepsání 

společenské či zakladatelské smlouvy, zajištění živnostenského oprávnění a vzniku 

společnosti jako takové, a to zapsáním do obchodního rejstříku. Dále je zde popsán 

podnikatelský plán. Lze se zde dočíst o konkrétních náležitostech, které by měl každý 

podnikatelský plán obsahovat, ať už se jedná o titulní stranu, exekutivní souhrn, 

marketingový plán, finanční plán a další. Závěrem jsou popsány analýzy, které jsou dále 

využívány v analytické části. 

V analytické části byly vypracovány nejdůležitější analýzy, jako je SLEPTE analýza, 

Porterova analýza a SWOT  analýza. Ve SLEPTE analýze bylo rozebráno vnější 

prostředí, ve kterém se podnik nachází. Analýzou bylo zjištěno, že na Vysočině jako 

cílovém trhu je velká konkurence. Dále bylo zjištěno, že je na trhu poměrně velké 

množství potencionálních zákazníků. Úrokové sazby hypoték jsou nyní velmi nízké, 

z čeho plyne rostoucí poptávka po nových stavbách a rekonstrukcích. Dalším motivačním 

prvkem pro zákazníky jsou dotační programy, které jsou v ČR poskytovány. Porterova 

analýza se zabývala trhem, konkurencí a zákazníky. Bylo zjištěno, že stavební trh je velmi 

otevřený a není nijak problematické do něj vstoupit. Z toho plyne velká konkurence na 

tomto trhu a velká vyjednávací síla zákazníků, kteří mohou mezi těmito firmami vybírat. 

SWOT analýzou byly zhodnoceny vnitřní faktory podniku a vnější faktory v podobě 

hrozeb a příležitostí. 

Poslední část této bakalářské práce byla věnována samotnému návrhu podnikatelského 

plánu. Byl zpracován obchodní plán, marketingový plán, organizační struktura, časový 

harmonogram a finanční plán. Podle finančního plánu se předpokládá, že podnik skončí 



55 

 

po prvním roce s minimálním ziskem nebo v horším případě se ztrátou. První rok 

podnikání je nejrizikovější částí celého podnikatelského plánu. V případě vyplnění 

pesimistické verze odhadu tržeb bude podnik nucen najít řešení financování této ztráty 

nebo podnikání ukončit.  
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