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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu pro rozvoj malého podniku, 

který se zabývá p edevším výrobou karbon-kompozitových válc  a h ídelí. Cílem této 

práce je nalézt ešení, resp. vytvo it koncepci, jak společnost nastartovat a p ivést 

k zisku. Za tímto účelem práce vyuţívá nástroj  externí a interní strategické analýzy, 

které spolu s rozhovory s potenciálními zákazníky autorovi umoţnily sestrojit 

pravd podobný finanční plán a z n j plynoucí záv ry. 

Abstract 

This diploma thesis describes the creation of a business plan for a small company which 

deals mainly with the production of carbon-composite cylinders and shafts. The aim of 

the thesis is to find a conceptual solution how to ensure profitability of the company. 

The thesis describes methods of internal and strategic analysis and together with 

interviews with potential clients builds a probable financial plan and based on it offers 

conclusions. 

Klíčová slova 

Podnikatelský plán, externí strategická analýza Ěanalýza mikro a makro okolíě, interní 

strategická analýza Ěmodel 7Sě, finanční analýza 

Key words  

Business plan, external strategic analysis (analysis of micro and macro surroundings), 

internal strategic analysis (model 7S – McKinsey), financial analysis   
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ÚVOD 

Podnikatelský plán je dokument, který určuje budoucnost podnikání. Lze ho povaţovat 

za určité vodítko, jak se dostat k p edem definovaným cíl m. ůť podnikatel hodlá rozjet 

novou společnost, zvýšit její prosperitu nebo p ilákat nového investora, nem l by 

v ţádném p ípad  opomenout tento dokument. Nejedná se z právního hlediska 

o dokument povinný, avšak pro dosaţení podnikatelských cíl  bezesporu d leţitý. 

Pro vypracování tohoto business plánu autor zvolil podnik, který je mu blízký, neboť 

pomáhal p i jeho zrodu. Výpomoc sice spočívala pouze v úpravách prostor pro zrození 

dílny a instalaci strojního vybavení, avšak pouţité technologie a materiál samotný 

autora zaujal natolik, ţe se rozhodl spolupráci s tímto podnikem prohloubit a částečn  

s ním spojit i svoji budoucnost. Jako jedno z moţných ešení, jak tomuto podniku 

alespo  částečn  pomoci, se autor rozhodl pro tvorbu koncepce podnikání jakoţto své 

diplomové práce, kde se snaţil vyuţít své získané znalosti a dovednosti, které propojil 

s praxí.  

Podnikatelský plán bude vytvo en pro společnost zabývající se výrobou p edevším 

karbon-kompozitových válc  a h ídelí. Tato společnost jiţ existuje 6 let, avšak stále ji 

lze označit, jako podnik ve fázi počátku Ětj. start-upě, jelikoţ v praktické rovin  

společnost v zásad  nepodniká. To je p edevším zp sobeno kapitálem plynoucím pouze 

od jejích zakladatel  a kapitálovou náročností takového druhu podnikání.  

Hlavním cílem zaloţení této společnosti byl vývoj unikátních h ídelí s pneumaticky 

ovládanými výsuvnými elementy, fungujících jako upínací h ídele, který trval tém  ň 

roky. Samotný produkt je v současnosti jiţ ve fázi testování a dolaďování drobných 

nedostatk . Tomuto dlouhému vývoji však p edcházela časov  i finančn  náročná 

úprava výrobních prostor a nákup speciálního strojního vybavení, které se následn  

ješt  muselo specificky upravit. 

Start-upové společnosti bývají v tšinou vytvo eny v podmínkách extrémní nejistoty. 

O velmi vysoké nejistot , resp. riziku, lze hovo it i v p ípad  zkoumané společnosti. 

ůčkoliv se zakladatelé pustili do vod pro n  relativn  známých, samotný vývoj a vysoká 

finanční a časová náročnost p edčila jejich očekávání.  
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Tento podnikatelský plán není universálním plánem, p i jehoţ dodrţení společnosti 

dosahují vytyčených cíl . Návrhy a ešení vychází p ímo z nedostatk , resp. výchozí 

pozice zkoumaného podniku, jehoţ smyslem je p edevším nalézt ucelené ešení v čase 

pro tuto společnost. 

V úvodu práce budou popsána teoretická východiska práce, a tedy samotný 

podnikatelský plán a jeho zásady vypracování, následn  se práce zam í na analýzu 

vnit ního a vn jšího prost edí. Po této teoretické části následuje část praktická, která 

staví teoretickou část do současné konkrétní roviny. V poslední části jsou shrnuty 

výsledky dosaţené v praktické části, které se autor bude snaţit okomentovat a poukázat 

na moţné negativní dopady vycházející ze současné situace. Součástí práce bude i 

doporučení pro majitele společnosti. 
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CÍL PRÁCE ů METODIKů 

Hlavním cílem diplomové práce je vytvo it podnikatelský plán pro rozvoj malého 

podniku, který bude slouţit jako p edloha pro rozvoj společnosti. 

Podnik dosahuje velmi nízkých trţeb, neboť h ídele ješt  neprodává Ěprodává jen 

dodatkový sortimentě, nicmén  náklady Ězejména fixníě jsou oproti trţbám vysoké. Je 

tedy nutno na tento podnikatelský plán pohlíţet více z globálního hlediska. ůutor se 

v práci bude snaţit predikovat budoucí vývoj společnosti za p edpokladu napln ní jeho 

návrh , které by m ly eliminovat slabiny podniku a p inést pozitivní zm ny. Současn  

se pokusí zhodnotit, co by znamenalo setrvání podniku v současném stavu. 

V souladu se zvolenou tematikou práce a jejím hlavním cílem byly zvoleny cíle dílčí.  

Tyto parciální cíle kladou d raz p edevším na definice vstupních podmínek prost edí, 

nalezení st ţejních faktor  konkurenčního prost edí a zhodnocení finanční situace, tak 

aby byl autor práce schopen zhodnotit současnou situaci podniku a její moţné negativní 

dopady.  

Diplomová práce je zpracována v souladu s p edepsanou metodikou. Práce obsahuje t i 

pln  na sebe navazující části. První část se v nuje teoretickým východisk m týkajícím 

se zejména samotného podnikatelského plánu Ěstruktu e a zásadám pro vypracováníě, 

jednotlivým strategickým analýzám Ěexterní, interní analýzyě. Druhá část analyzuje 

současný stav podniku. V této části je zkoumáno jak prost edí, ve kterém podnik p sobí 

ĚPEST, Porter v modelě, tak i jeho současný stav Ěmodel 7S, finanční analýza atd.). 

Návrhová část vychází z dosavadních výsledk  z p edešlé části, p ičemţ výsledky jsou 

v této části prvn  shrnuty a okomentovány. Následné nové návrhy, podloţené 

analýzami, dopl uje finanční plán, který je konfrontován s finančními ukazateli.    
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 

1.1 Podnikatelský plán 

„Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější 

i vnit ní okolnosti související s podnikatelským záměrem. Je to formální shrnutí 

podnikatelských cílů, důvodů jejich reálnosti a dosažitelnosti a shrnutí jednotlivých 

kroků vedoucích k dosažení těchto cílů.“ 1 

Tento dokument je vytvo en podnikatelem za účelem dosaţení určitých podnikatelských 

cíl , mezi které m ţe nap íklad pat it získání finančních prost edk  nebo oslovení 

investora, ale také i jako kontrola podnikatelských aktivit. V n kterých p ípadech se 

jedná o nezbytnou podmínku banky, aby byla ochotna a schopna financovat další rozvoj 

podnikání. 2 

Jak z výše uvedeného vyplývá, podnikatelský plán je velmi d leţitý dokument, který 

slouţí jak interním pot ebám, tak bývá často poţadován i externími subjekty. Je jej tedy 

moţno členit dle sm ru p sobení na externí a interní.  

Interní nebo téţ vnit ní Ěsm ující dovnit  společnostiě podnikatelský plán je zhotoven 

p edevším pro vlastní ízení podniku a slouţí nap . jako plánovací nástroj, podklad pro 

rozhodovací proces, ízení zm n, rozhodování, ale i nástroj kontroly. Hlavními uţivateli 

tohoto dokumentu by pak m li být zejména nap . manaţe i, zam stnanci a akcioná i 

společnosti. 

K externím účel m slouţí tento dokument nejčast ji ke komunikaci s okolím, p íkladem 

m ţe být ţádost o finanční zdroje, p esv dčení investor , nových potenciálních 

společník  apod. V tomto p ípad  by tento dokument m l slouţit nap . bankám, novým 

investor m, dodavatel m. 3 

V kaţdém podnikatelském plánu by m ly být popsány cíle společnosti, které mají být 

v souladu s podnikatelským plánem dosaţeny. Tyto cíle by m ly zohled ovat rovn ţ 

                                                 
1
 SRPOVÁ, J., I. SVOBODOVÁ, P. SKOPůL a T. ORLÍK. Podnikatelský plán a strategie, s. 14   

2
 Tamtéţ 

3
 VEBER, J., J. SRPOVÁ a kol. Podnikání malé a st ední firmy, s. 95-96 
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moţnosti uskutečn ní, a to jak z ekonomického, tak technologického hlediska, a nem l 

by zde být opomenut ani faktor času. 

Na tvorb  podnikatelského plánu se v tšinou nepodílí pouze jedna osoba, ačkoli i to je 

v p ípad  začínajícího drobného podnikatele moţné. Ve v tšin  p ípad  se na p íprav  

podnikatelského plánu podílí mnoho odborník  nap íč celou společností. Velmi často 

jsou do této činnosti zapojeni jak ekonomičtí odborníci Ěať uţ CFO, tak t eba vedoucí 

investic apod.), marketingoví poradci, techničtí odborníci, tak i právní odd lení firmy 

apod. Jedná se v tšinou o dokument, na kterém by se m li všichni výše uvedení do jisté 

míry shodnout a jehoţ spln ním by m lo dojít ke spln ní vytýčených cíl . 

Budeme-li brát v potaz zainteresovanost z hlediska uţitku, musíme si uv domit, ţe pro 

kaţdou skupinu uţivatel  bude mít podnikatelský plán jiný význam. Zainteresovanými 

stranami mohou být banky, investo i, manaţe i a vlastníci podniku. 4 

Podnikatelský plán by m l být zpracován tak, aby management a p ípadn  i jiné 

zainteresované strany byly schopny mít v kaţdém okamţiku p ehled, v jaké fázi pln ní 

dílčích cíl  podnik je a zda sm uje k cíli hlavnímu, p ípadn  zda je jeho dosaţení 

reálné Ěa pokud není, tak jaké jsou d vodyě.  

Podnikatelský plán v sob  zakomponovává mnoho druh  analýz, podnikatel by se tak 

s jeho vyuţitím m l být schopen vyhnout určitým hrozbám nebo je alespo  

minimalizovat a současn  lépe vyuţít nov  vzniklé p íleţitosti. Podmínkou tohoto 

vyuţití plánu je jeho aktuálnost. Podnikatelský plán musí neustále 

monitorovat/analyzovat zm ny jak ve vnit ním, tak vn jším prost edí a na tyto zm ny 

následn  reagovat. 

1.1.1 Zásady pro zpracování 

Neexistují striktní zásady pro p ípravu podnikatelského plánu, nicmén  je moţné 

naleznout určité obecn  platné zásady. Tyto zásady ne íkají, jak p esn  má být 

podnikatelský plán zpracován, ale snaţí se ho spíše ucelit, dodat informacím určitý tvar 

a p i jejich dodrţení i určitou kvalitu. Pokud jsou tyto zásady dodrţeny, tak by 

                                                 
4
 KORÁB, V., J. PETERKů a M. REŢNÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 21-22 
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podnikatelský plán m l spl ovat minimáln  základní poţadavky na tento typ 

dokumentu a jedná se o jeden ze základních p edpoklad  úsp chu. 

Jsou to tyto jednotlivé zásady: 5, 6
  

 srozumitelnosti – zásada vychází z pravidla „mén  je více“, p i sestavování 

podnikatelského plánu je tedy vhodné reprezentovat myšlenky jednoduše a 

jasn , a to tak, aby je i laik pochopil. Pokud je to moţné a vhodné, nem la by 

být opomenuta ani vizualizace v podob  graf  a tabulek Ěsamoz ejmostí je, ţe 

kaţdá tabulka a graf musí být podloţeny číslyě; 

 logiky – struktura plánu musí mít logickou návaznost. Informace 

v podnikatelském plánu si nesm jí odporovat a všechny výsledky v n m 

obsaţené musí být podloţeny d kazy. Pro lepší p ehlednost je vhodné zachytit 

časový pr b h pomocí grafických nástroj , nap . úsečkových diagram ; 

 uváţené stručnosti – záv ry či myšlenky p edstavené v plánu musí být stručné, 

avšak tato stručnost nesmí být na vrub jejich kvality. Odborníci doporučují vrátit 

se k dané problematice ješt  jednou s n kolikatýdenním odstupem nebo ji nechat 

projít p ipomínkovým ízením;   

 pravdivosti a reálnosti – údaje obsaţené v plánu by m ly skutečné a vývoj, ze 

kterého vycházejí, musí být postaven na reálném základu; 

 respektování rizika – aspekt související s jeho identifikací. Podnikatelský plán 

hovo í zejména o budoucnosti, je tak nasnad , aby rizikové veličiny a kritické 

momenty byly do plán  zahrnovány ve variantním provedení Ěod optimistické 

predikce po pesimistickou). 

1.1.2 Struktura 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, neexistuje pouze jedna definice podnikatelského plánu a to 

samé platí i o jeho struktu e. Je to zp sobeno p edevším skutečností, ţe společnosti 

nejsou úpln  stejné a konkrétní obsah plánu je pro kaţdou firmu individuální a souvisí 

to rovn ţ s tím, ţe účel podnikatelského plánu je r zný.  

                                                 
5
 VEBER, J., J. SRPOVÁ a kol. Podnikání malé a st ední firmy, s. 96-97 

6
 Vyjma Marketingového plánu 
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ůčkoliv se velmi často struktury podnikatelských plán  na první pohled značn  liší, 

z v cného hlediska jsou si podobné. Podobn  jako je vhodné se drţet základních zásad 

pro tvorbu podnikatelského plánu, je vhodné, aby podnikatelský plán obsahoval 

následující části: 7 

Titulní strana – obvykle obsahuje název a sídlo společnosti, její popis, druh podnikání, 

jeho strukturu a kontaktní údaje. 

Exekutivní souhrn Ětzv. manaţerské shrnutí neboli executive summaryě – jeho 

smyslem je stručné shrnutí celého podnikatelského plánu nebo alespo  jeho 

nejd leţit jších částí, tak aby čtená  po jeho p ečtení byl nabuzen k jeho prozkoumání. 

Současn  by jeho čtená  Ěnap . vrcholný manaţer či banké ě m l být schopen zjistit 

st ţejní informace, na základ  kterých by se mohl dále rozhodovat, p ípadn  ptát na 

detaily. 

ůnalýza trhu – zahrnuje minimáln  analýzu konkurence a odv tví. Do analýzy 

konkurenčního prost edí by m li být zahrnuti všichni významní konkurenti s určením 

jejich silných a slabých stránek. Součástí analýzy je také zachycení minulých, ale 

p edevším budoucích tendencí. 

Popis podniku – smyslem této části je podrobný popis společnosti, který nezahrnuje 

pouze podnik jako takový Ěvelikost, strukturu, personál, produkty aj.ě, ale i jeho strategii 

a cíle. Všechny tyto informace by m ly být podloţeny daty. 

Výrobní a obchodní plán – obsahuje popis produkt  a jejich výrobních proces  (mimo 

jiné taktéţ obsahuje zhodnocení konkurenceschopnosti výrobkuě. V p ípad  

nevýrobních společností m ţe tato část pojednávat o obchodním plánu nebo popisu 

procesu poskytování sluţeb. 

Marketingový plán – jedna z nejd leţit jších částí podnikatelského plánu. Pod jeho 

pojmem si lze p edstavit strategický plán, jehoţ smyslem je charakteristika, jak se krok 

po kroku prosadit na trhu proti konkurenci. ůbychom zvýšili šance na úsp ch 

marketingového plánu, je nutné, aby p i jeho tvorb  byla zohledn na nejen současná 

situace společnosti a trhu, ale také firemní filozofie. Jeho hlavní části jsou p edevším 

                                                 
7
 KORÁB, V., J. PETERKů a M. REŢNÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 36-38 
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zam eny na prodejní cíle, cílový trh, marketingové cíle a strategie, positioning 

strategie, marketingový mix a prognózy odbytu produktu či sluţby. 
8
  

Organizační plán – zahrnuje popis vlastnické struktury, právní formy podnikání a 

organizační struktury spolu s pravomocemi a odpov dnostmi.  

Hodnocení rizik – smyslem je identifikace potenciálních rizik a nep edvídatelných 

okolností, která nám plynou z našich slabých stránek a reakce konkurenčního okolí. 

Následná rizika se analyzují a volí se strategie, které se jim snaţí vyhnout Ěp ípadn  

alespo  rizika minimalizovatě. 

Finanční plán – posuzuje realizovatelnost podnikatelského plánu z ekonomického 

hlediska. Vychází z odhadovaného výkazu zisk  a ztrát (minimáln  na ň roky dop eduě, 

odhadu pen ţních tok  a účetní rozvahy. 

P ílohy Ěpodp rná dokumentaceě – poslední část obsahující další informativní 

materiály, které nebyly do podnikatelského plánu začlen ny, avšak podnikatelský plán 

se na n  odvolává. 

1.2 Strategická analýza 

Analýza je pojem, který nás provází nejen po celou dobu studia, ale i ve všedním ţivot . 

Nejčast ji si pod tímto pojmem p edstavujeme metodu dekompozice celku na základní 

části, které jsou dále podrobovány dalšímu zkoumání. 

Úsp šnost podnikatelských plán  závisí p edevším na rozhodnutích managementu. Aby 

se management mohl kvalifikovan  rozhodovat a reagovat na nastalé situace, musí mít 

vhodné informace. Tyto informace jsou shromaţďovány a následn  hodnoceny na 

základ  výsledk  vhodných analýz. Jejich volba je velmi d leţitá, neboť kaţdá metoda 

nemusí vţdy dojít ke „stejnému“ výsledku a je tak pouze na vedení, kterou metodu nebo 

postup zvolí. Management tak nejen musí zvolit vhodnou analýzu, na základ  které se 

následn  bude rozhodovat, ale podle výsledk  zvolit i cestu, kterou se podnik následn  

vydá. 

                                                 
8
 ROMAN, G., JR. HIEBING a S. W. COOPER. How to write a successful marketing plan, s. 1-3; 20-21 
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Strategická analýza bývá definovaná jako nástroj popisující jak současnou situaci 

společnosti, tak presumpci budoucích schopností podniku tvo it hodnoty. Díky t mto 

metodám by m l management v d t, na co se v budoucnu soust edit a kam by m lo 

jeho snaţení sm ovat. 

Strategická analýza nebere na z etel pouze hodnocení firmy jako takové, ale 

zakomponovává v sob  i posouzení okolí podniku, ve kterém společnost p sobí. 

M ţeme ji tedy rozd lit na strategickou analýzu externí a interní. 9 

Strategická analýza p ináší vedení společnosti ucelený pohled na problematiku strategie 

firmy, jejímţ principem je nalezení vzájemných vztah  mezi společností a jejím okolím. 

Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní 

vlivy, u kterých se dá p edpokládat, ţe budou mít vliv na konečnou volbu a dosaţení 

cíl  společnosti. 10
  

1.3 Strategická analýza - externí 

Společnosti pat ící ke špičkám ve svých oborech jsou si velmi dob e v domy, ţe z jejich 

okolí nep icházejí pouze p íleţitosti, ale rovn ţ i hrozby. Pro dosaţení úsp chu by m lo 

vedení všechny tyto faktory striktn  monitorovat, posuzovat, a pokud je to moţné, 

vyuţívat ku prosp chu firmy. Jsou to faktory často prakticky neovlivnitelné, n kdy 

o nich i z tohoto d vodu literatura hovo í jako o faktorech nem nných, avšak pro ízení 

a fungování podniku zásadních. 
11

 

Pro identifikaci strategické pozice firmy je nutno analyzovat prost edí, ve kterém 

společnost podniká. Smyslem analýzy prost edí je tedy nalezení a rozbor faktor  okolí, 

kterým čelí.    

Okolí je moţno členit z ekonomického hlediska na mikro- Ěodv tví a obor ekonomické 

činnostiě a makrookolí Ěnárodní ekonomikuě podniku. 
12

 

                                                 
9
 STRATEG. Strategická situační analýza [online] 

10
 SEDLÁČKOVÁ, H. a K. BUCHTA. Strategická analýza, s. 8-9 

11
 KOVÁ , F. Strategický management, s. 63-64 

12
 VEBER, J., J. SRPOVÁ a kol. Podnikání malé a st ední firmy, s. 299  
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1.3.1 Analýza makrookolí 

Makrookolí je prost edí, které se skládá z širších společenských sil a činitel , které na 

podnik p sobí na makroúrovni. Tyto síly tak budou ovliv ovat nejen podnik, ale celé 

mikrookolí, to je nejbliţší okolí, a tedy i konkurenci podniku. Základními činiteli, 

kterými p sobí makrookolí na podnik, se zabývá PEST analýza, kterou se práce zabývá 

níţe. 
13

 

Faktor , které ovliv ují podnik z makrookolí, je nespočet. Jsou to faktory, které nejsou 

podnikem tak ka ovlivnitelné, avšak managementem musí být vnímány a zkoumány. 

Z výsledk  analýzy makrookolí by vedení m lo být schopno pochopit širší souvislosti 

a z nich plynoucí p íleţitosti a hrozby. Mezi nejpouţívan jší nástroje k analýze 

makrookolí slouţí metoda PEST a „4C“. 14
 

1.3.1.1 PEST analýza 

Název této analýzy vznikl na základ  počátečních písmen faktor , které jsou v rámci 

této analýzy zkoumány a posuzovány v čase. Jsou to faktory politicko-právní, 

ekonomicko-hospodá ské, sociáln -kulturní a v decko-technologické. Je nutno dodat, 

ţe následný výčet faktor  je zkrácený a jsou zde vybrány dle autora pouze skupiny 

nejd leţit jších faktor . 15
 

Politicko-právní ĚPolitical) faktory: 

 politická orientace vlády 

 politika zdan ní 

 sociální politika 

 politika zahraničního obchodu 

Ekonomicko-hospodá ské ĚEconomical) faktory: 

 vývoj HDP + stav ekonomiky 

 míra inflace 

 úrokové sazby 

                                                 
13

 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika, s. 159 
14

 KOVÁ , F. Strategický management, s. 64 
15

 VEBER, J. a kol. Základy moderní manažerské p ístupy výkonnost a prosperita, s. 537 
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 míra nezam stnanosti 

Sociáln -kulturní ĚSocial) faktory: 

 v ková struktura obyvatelstva 

 míra vzd lanosti 

 sociální legislativa 

 mobilita obyvatelstva 

V decko-technologické ĚTechnological) faktory: 

 rychlost technologických zm n 

 státní podpora VaV 

 inovační trendy produkt  

Výsledky z analýzy PEST je moţno vyuţít p i tvorb  scéná  budoucího vývoje okolí 

podniku. Nejčast ji se tak tvo í pomocí metody tvorby scéná , p i níţ se simuluje 

dopad zm n okolí na strategie podniku, a to ve variantním provedení.16
 

V n kterých p ípadech se objevuje rovn ţ mírn  rozší ená verze PEST analýzy, 

PESTEL analýza. Oproti PEST analýze obsahuje navíc environmentální faktory 

(Environmental) a právní faktory (Legal). 

1.3.1.2 Metoda „4C“ 

Metoda „4C“ p ímo navazuje na metodu PEST, je to dáno tím, ţe kaţdá rostoucí firma 

jednou nasytí sv j dosavadní trh a v zásad  jedinou moţností pokračování v r stu je 

p izp sobit se jiným trh m. Nastává tu však problém s volbou vhodné strategie na 

daném trhu, a který trh by m l podnik vlastn  vybrat. Na tyto otázky se snaţí nalézt 

odpov ď práv  metoda „4C“. P i zkoumání jednotlivých trh  se metoda zam uje na: 17
 

 Customers – zákazníky 

 Country – národní specifika 

 Competition - konkurenci  

 Costs – náklady 

                                                 
16

 STRATEG. Strategická situační analýza [online] 
17

 KOVÁ , F. Strategický management, s. 78-80 
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1.3.2 Analýza mikrookolí 

Mikroprost edí je definováno: „Síly blízko společnosti, které ovlivňují její schopnost 

sloužit zákazníkům – společnost, distribuční firmy, zákaznické trhy, konkurence a 

ve ejnost, které společně vytvá ejí systém poskytování hodnoty firmy.“ 18
  

Tato analýza začíná v drtivé v tšin  p ípad  analýzou odv tví, ve kterém podnik 

„sout ţí“ s konkurencí. Odv tví zde bývá nejčast ji definováno skupinou podnik , jeţ 

nabízejí zákazník m tak podobný produkt, ţe je jim v zásad  jedno, od koho si daný 

statek koupí. V rámci analýzy odv tví se vedení společnosti soust eďuje p edevším na 

hybné síly v tomto odvětví, jeho atraktivitu, konkurenční síly a v neposlední ad  také 

klíčové faktory úspěchu. 
19, 20

 

ůnalýza odv tví začíná jeho základní charakteristikou, p i níţ jsou vymezeny 

ovliv ující faktory, mezi které pat í: 21
 

 velikost trhu – z tohoto faktoru vyplývá celkový obrat podniku. Obecn  se dá 

íci, ţe velké trhy p itahují velké společnosti, které zde vidí velký potenciál a 

snaţí se zde zaujmout fixní pozici; 

 zákazníci – jejich mnoţství a velikost zde p sobí na vyjednávací schopnosti 

firmy; 

 počet konkurent  a jejich relativní velikost – dominantní společnosti si 

„mohou určit cenu“, nebo ji spíše mohou snáze ovlivnit a vyuţívají tak svojí 

pozice na trh; 

 vývoj trhu – tento faktor je charakterizován p edevším fází ţivotního cyklu, ve 

kterém se trh nachází. Nov  vzniklý trh v sob  skrývá jiné moţnosti neţ trh ítící 

se do úpadku; 

 jiné Ěvstupní a výstupní bariéry, geografický rozsah konkurence, míra vertikální 

integrace, diferenciace produktu, míra hospodárnosti,…ě. 

Na základ  výstupních dat z první části analýzy lze p edb ţn  určit profil odvětví 

Ěstruktura a fáze ţivotního cyklu odv tvíě. Jeho struktura je členěna do t í kategorií dle 

                                                 
18

 KOTLER, P., V. WONG, J. SAUNDERS a G. AMSTRONG. Moderní marketing, s. 130 
19

 STRATEG. Strategická situační analýza [online] 
20

 KOVÁ , F. Strategický management, s. 87-88 
21

 Tamtéţ, s. ŘŘ-89 
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mnoţství a pozice firem na trhu, a to na atomizovanou, oligopolní či konsolidovanou. 
22,

 

23
 

 ůtomizované konkurenční okolí – popisuje ho p edevším nízká diferenciace 

produktu, mnoho malých podnik  a velmi často nízké vstupní bariéry na trh. 

Obecn  se p edpokládá, ţe toto okolí p ináší společnosti spíše hrozby neţ 

p íleţitosti. 

 Konsolidované odv tví – je tak ka p esným opakem atomizovaného 

konkurenčního okolí. Produkty mohou být rozlišné, ale i stejné. Na trhu p sobí 

pouze jedna společnost nebo jeden absolutn  dominantní podnik. Vstup do 

odv tví se vyznačuje existencí určitých vstupních bariér.  

 Oligopol – stojí mezi t mito okolími, vyznačuje se p edevším malým 

mnoţstvím podobn  silných dominantních společností. 

Za hybné změnotvorné síly se povaţují síly, jeţ zásadn  ovliv ují odv tví, a proto je 

nezbytné pro formulaci správné strategie tyto síly nejen identifikovat, ale 

i určit/odhadnout jejich vliv na odv tví. Mnoho autor  povaţuje za nejsiln jší hybnou 

sílu poptávku, která má nejv tší podíl na zm n  r stu odv tví. Tento faktor je velmi 

často analyzován vedením za účelem identifikace sloţek poptávky Ězda je ovlivnitelná, 

či neě a následného variantního prognózování poptávky po produktu. Názorným 

p íkladem m ţe být r st dlouhodobé poptávky, který p iláká ke vstupu do odv tví nové 

firmy a zvýší tak dodatečné investice do rozvoje kapacit. 24, 25
 

Další silou, jeţ významn  ovliv uje odv tví, jsou zákazníci a jejich způsob užívání 

produktu. Stejn  jako poptávku, tak i zákazníky musíme rozčlenit. Člen ní zde probíhá 

do cílových skupin dle stejnorodosti jejich pot eb a zp sobu uţívání produktu. N kte í 

auto i doporučují provád t krom  horizontálního člen ní taktéţ vertikální, čímţ by m la 

být lépe zachycena podstata pot eb zákazník . Pro rozpoznání charakteristik skupin 

                                                 
22

 STRATEG. Strategická situační analýza [online] 
23

 KOVÁ , F. Strategický management, s. 89-90 
24

 Tamtéţ, s. řň-94 
25

 STRATEG. Strategická situační analýza [online] 
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zákazník  je moţno vyuţít nap . demografické, sociáln -kulturní, geografické a jiné 

charakteristiky. 
26, 27 

Zbylé zm notvorné síly: 

 výrobkové inovace a zm ny technologií, 

 nové formy marketingu, 

 vstup nebo odchod významné firmy, 

 rostoucí globalizace, 

 zm ny nákladové efektivnosti, 

 hybné síly plynoucí z makrookolí. 

Všechny Ěne pouze dv  nejd leţit jšíě hybné zm notvorné síly by m ly být zaneseny do 

p ehledné tabulky dle d leţitosti a vlivu na odv tví. Dále by m ly být vybrány t i aţ 

čty i nejd leţit jší síly, které by m ly být dále podrobn ji zkoumány p edevším 

z pohledu p íleţitostí a hrozeb. Samoz ejmostí by pro vedení m lo být sestavení 

variantní strategie zahrnující výsledky provedených analýz. 
28,

 
29

 

Klíčové faktory úspěchu jsou hlavní devízou úsp šnosti společnosti. Znázor ují 

spojitost mezi zdroji a dovednostmi společnosti a současn  také charakteristikami 

odv tví. Mnoţství klíčových faktor  úsp chu v odv tví nebývá mnoho, nejčast ji se 

setkáváme maximáln  se čty mi faktory a není nic neobvyklého, kdyţ dominuje pouze 

jediný. Pro dosaţení optimálního výsledku je d leţité v novat pozornost pouze 

faktor m, které znamenají dlouhodobou úsp šnost firmy. Oblasti, ve kterých lze b ţn  

nalézt klíčové faktory, jsou: 
30

 

 organizace a ízení, 

 marketing, 

 technologie,  

 distribuce, 

 výroba aj. 

                                                 
26

 KOVÁ , F. Strategický management, s. 93-94 
27

 STRATEG. Strategická situační analýza [online] 
28

 Tamtéţ 
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 KOVÁ , F. Strategický management, s. 94 
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Mezi nejpouţívan jší nástroje k analýze mikrookolí slouţí metoda Analýza 

konkurenčního prost edí ĚPorter v modelě a analýza konkurence. 

1.3.2.1 Analýza konkurenčního prostředí – Porterův model 

Konkurenční výhoda Ězde téţe definována jako vyšší schopnost p eţít v existujícím 

konkurenčním prost edíě a schopnost si ji udrţet je jednoznačn  jedna z nejd leţit jších 

sloţek úvah o podnikové strategii. Porter v model p ti konkurenčních sil popisuje 

vlivy, jejichţ p sobení má účinek na tvorbu t chto konkurenčních výhod společnosti. 

V literatu e bývá Porter v model p ti konkurenčních sil definován jako model, který 

„umožňuje popsat a pochopit podstatu konkurenčního prost edí uvnit  každého 

jednotlivého odvětví a tak vytvo it informační základnu pro rozhodování o tvorbě 

konkurenční výhody podniku.“ 
31

 

Porter v model navazuje na analýzu odv tví a jeho cílem je nalézt takovou pozici 

podniku v odv tví, v níţ se je schopen efektivn  bránit konkurenčním silám nebo se je 

snaţí ovlivnit ve sv j prosp ch. V neposlední ad  se taktéţ snaţí o vytvo ení pevné 

pozice podniku, ze které m ţe „rozehrát hru“ hned, jak se konkurence v odv tví objeví 

Ětj. aktivn  na konkurenci okamţit  zareagovatě. Jak z výše uvedeného vyplývá, do 

pop edí se zde dostává p edevším úsudek zaloţený na analýze „konkurence“ Ěurčování 

konkurenčních tlak , obrana apod.). 
32,

 
33

 

Kaţdé odv tví lze charakterizovat pomocí mnoha faktor , které mohou být 

ekonomické, technické aj. Ěobdobn  viz výše PEST analýzaě a práv  tyto faktory jsou 

základem konkurenčních sil. Profesor Michael Porter, autor modelu, znázornil p sobení 

a charakteristiky p ti základních sil, které v agregované podob  určují ziskový potenciál 

odv tví. Výhoda jeho modelu tkví p edevším v jeho systematičnosti, se kterou popisuje 

tvorbu konkurenčních sil. 34
   

P t dle Portera základních faktor  v odv tví, ze kterých vychází strategická pozice 

společnosti: 35
 

                                                 
31

 KOVÁ , F. Strategický management, s. 103 
32

 Tamtéţ, s. 104-105 
33

 TICHÁ, I. a J. HRON. Strategické ízení, s. 80 
34

 Tamtéţ, s. 7ř-80 
35

 K KOVSKÝ, M. a O. VYKYP L. Strategické ízení, s. 46 
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 hrozba vstupu nových konkurent  Ěthreat of entryě, 

 vyjednávací síla dodavatel  (bargaining power of suppliers), 

 vyjednávací síla zákazník  Ěbargaining power of buyersě, 

 hrozba substitut  Ěthreat of substitutesě, 

 rivalita firem p sobících na daném trhu Ěcompetitive rivalry within industry). 

Hrozba vstupu nových konkurentů závisí dle Portera p edevším na existenci bariér 

vstupu do odv tví a na reakci úsp šn  zavedených společností na vstup nového 

konkurenta. Je z ejmé, ţe se tyto faktory mezi jednotlivými odv tvími a produkty 

mohou značn  lišit, proto není moţno zvolit pouze ty nejd leţit jší. Faktory, které 

nejčast ji p sobí jako bariéra pro novou konkurenci do specializovaného výrobního 

odv tví Ěp sobišt  zkoumané společnostiě jsou dle autora úspory z rozsahu, kapitálová 

náročnost a diferenciace produktu. Etablované společnosti zamezují nové konkurenci 

p edevším dočasnou zm nou charakteru odv tví, mohou nap . sníţit cenu produktu 

v odv tví, zavázat si odb ratele a dodavatele apod. V p ípad , ţe společnosti vhodn  

nezareagují na vstup nové konkurence, pak d sledky mohou být fatální a z tohoto 

d vodu je nutné monitorovat i oblast vstupu nové konkurence. Jako p íklad špatné 

reakce na konkurenci je moţno jmenovat společnost Nokia, která vhodn  nezareagovala 

na vstup společnosti ůpple do odv tví mobilních telefon  a aktuáln  v této oblasti jiţ 

prakticky nepodniká Ěačkoli je nepochybné, ţe zde hrálo roli více faktor ě.36
 

Obecn  se dá popsat vyjednávací síla v rámci dodavatelsko-odběratelských vztah  jako 

závislost mnoţství nejednotných dodavatel  a odb ratel  na společnosti. Obvykle 

s r stem mnoţství dodavatelsko-odb ratelských subjekt  dochází k poklesu vyjednávací 

síly. Dodavatelé jsou p edevším silní, kdyţ: 37
 

 jsou koncentrovaní, 

 dodávaný produkt je jedinečný nebo tak ka nenahraditelný Ěvým na dodavatele 

by znamenala značné nákladyě, 

 jejich produkty jsou pro vstup do odv tví nezbytné, 

 dané odv tví není jejich hlavním zdrojem p íjm . 
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Tuto sílu pak nejčast ji demonstrují zm nou cen nebo sniţováním kvality produkt  

(surovině a sluţeb. V p ípad , ţe by dodavatel m l nap . jedinečnou surovinu Ěať uţ 

v podob  výrobku, sluţeb nebo t eba know-how) a je v odv tví nenahraditelný, pak 

v p ípad , ţe není nikterak regulován, mohl by prakticky libovoln  m nit podmínky 

spolupráce a ceny Ěnap . v p ípad , ţe by dodavatel energií nebyl regulován, mohlo by 

to zp sobit enormní r st ceny apod.ě. Z t chto d vod  je nutné sledovat rovn ţ oblast 

dodavatelského et zce a vhodn  dodavatele diverzifikovat.  

Z podobné pozice mohou ovliv ovat cenu a kvalitu také odb ratelé (i zákazníciě. Z výše 

uvedeného vyplývá, ţe dodavatelsko-odb ratelské vztahy mohou mít velký podíl na 

ziskovosti celého odv tví za p edpokladu jejich vysoké vyjednávací síly. Odběratelé 

jsou p edevším silní, kdyţ: 38, 39
 

 jsou koncentrovaní nebo odbírají zboţí ve velkém, 

 produkty jsou si velmi podobné nebo shodné, 

 mají propracovaný nákupní proces s velmi dobrou informovaností. 

Rovn ţ vyjednávací síla zákazník  je pro společnost enormn  d leţitá, coţ je moţno 

ilustrovat op t na p íkladu společnosti ůpple. V p ípad , ţe budeme vyjednávat se 

společností ůpple coby s naším zákazníkem hardwarových součástek, pak je vysoce 

pravd podobné, ţe společnost si bude diktovat podmínky, a to ať uţ v podob  ceny, 

kvality, dodacích lh t, smluvních sankcí apod. Obecn  je tedy na zváţení společnosti, 

se kterými zákazníky je výhodné spolupracovat a se kterými nikoli, v kaţdém p ípad  

analyzovat zákazníky jako takové je pro společnost esenciáln  d leţité, neboť bez 

zákazník  bude prosperovat jen t ţko. 

P itaţlivost odv tví je mimo jiné definována i existencí substitutů. Čím je obtíţn jší pro 

konkurenci nahradit současný produkt, tím více je odv tví pro společnosti zajímavé. Ze 

strategického hlediska si všímáme p edevším substitut , které:  

 „technologickými inovacemi stávajících výrobků nabízejí lepší uspokojení 

pot eb, 
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 jsou vyráběny v odvětvích dosahujících vyšších zisků.“  
40

 

Rivalita firem působících na stejném trhu má nejčast ji povahu konkurenčního boje 

o nejlepší postavení na trhu. Nejlépe lze tuto situaci na našem trhu charakterizovat 

soupe ením mezi automobilkami Škoda ůuto a Hyundai, kdy Hyundai ve snaze sníţit 

prodeje jeho úhlavního konkurenta a zlepšit své postavení na českém trhu, vymyslel 

marketingovou kampa , ve které se snaţil shodit nejv tší výhody, jeţ Škoda Auto 

nabízí. Slogan m l poukazovat na skutečnost, ţe nejv tší p edností českých voz  je 

velký kufr a škrabka na sklo (která je u jejich model  standardn  dodávaná), a zákazníci 

by m li chtít „n co víc“. Moţná více neţ shodit cht li marketé i společnosti Hyundai 

zákazník m sd lit, ţe jejich vozy p inášejí více uţitných vlastností neţ konkurence a ţe 

racionáln  uvaţující spot ebitel nem ţe chtít jiný produkt neţ ten jejich. Je zcela jasné, 

ţe odezva Škody Auto na sebe nenechala dlouho čekat. Součástí t chto boj  byla taktéţ 

cenová politika, která eskalovala ke značnému sníţení ceny jednotlivých výrobk . Na 

tomto p íkladu si lze p edevším povšimnout, ţe akce m ţe vyvolat protiakci, kdy 

nakonec díky cenovým boj m nevyhrála ani jedna z automobilek, nýbrţ samotní 

zákazníci. Ukázka samoz ejm  pouze ilustrovala nastalou situaci z minulých let a bylo 

by nap . naivní se domnívat, ţe v tomto p ípad  by tyto automobilky p i svém postavení 

prodávaly vozy za cenu niţší, neţ jsou jejich výrobní náklady, avšak tato situace není 

vţdy pravidlem. Taktiky, jeţ se tedy nejčast ji pouţívají, jsou nap . jiţ zmín né 

reklamní a cenové kampan .  

Konkurenční tlak je vyšší za t chto p edpoklad : 
41

  

 „Konkurenti jsou stejnoměrně vyvážení… 

 Fixní náklady jsou vysoké,…  

 Zákazníci mohou snadno p echázet od jednoho výrobku dodavatele k jinému, …  

 Organizace je ochotna tolerovat ztráty za účelem dlouhodobého umístění na 

trhu…  

 Trh se nerozvíjí, … 

 Firmy nemohou zanechat svou podnikatelskou činnost…“ 
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1.4 Strategická analýza – interní 

Po analýze externího prost edí by se m l management zam it na analýzu vnit ních 

zdroj  a schopností podniku. Tato oblast byla v historii relativn  dlouho zanedbávána 

a dostává se do centra pozornosti zejména aţ v ř0. letech dvacátého století, coţ je 

zhruba o dvacet let pozd ji neţ analýza vn jšího prost edí. Smyslem dnešního chápání 

strategie je snaha spojit výsledky externí a interní analýzy, tak aby podnik mohl 

maximáln  vyuţít spojení p íleţitostí, které odv tví nabízí, s vlastními zdroji 

a schopnostmi podniku. 
42

 

Cílem interní analýzy je p edevším určení silných a slabých stránek společnosti. Tato 

analýza zkoumá krom  interních zdroj  také schopnosti vlastního podniku, kde se snaţí 

nalézt klíčové p ednosti společnosti jakoţto silnou stránku. 43
 

V první fázi se management snaţí identifikovat významné zdroje společnosti, které 

následn  podrobuje analýze. Lze je d lit na následující kategorie: 44, 45
 

 Hmotné zdroje – nejčast ji jimi jsou budovy, stroje a jiné technické vybavení 

Ěspecifickou p edností m ţe být vybavení unikátního typu, které nemá 

konkurenci). Určení t chto zdroj  by m lo být širší neţ jenom jejich počet, 

kapacita či spot eba, hodnocení by m lo zahrnovat nap . i jejich stá í, 

flexibilitu/univerzálnost Ěmoţnost p izp sobit se výrob  jiného výrobku 

v určitém časeě, spolehlivost, ale  t eba i p esnost stroj , z níţ plyne následná 

kvalita výrobku. ůnalýza by zde nem la opomenout ani vyuţitelnost a kapacitu 

t chto zdroj . V zásad  neexistuje ţádná metodika, kterou by se vedení p i 

hodnocení hmotných zdroj  m lo ídit, avšak je kladen velký d raz na 

d kladnou analýzu, která nekončí pouhým výčtem základních charakteristik.  

 Nehmotné zdroje – je moţno členit na technologie Ěnap . licence, patenty, 

know-how aj.ě a oblast popisující goodwill podniku Ějméno firmy, kontakty, 

ochranná známka, zkušení zam stnanci atd.ě. Nehmotné zdroje, resp. jejich 

podrobná analýza, by v ţádném p ípad  nem ly být opomenuty, jelikoţ velké 
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mnoţství nejenom poradenských společností staví svoji konkurenční výhodu 

zejména na nehmotných zdrojích.  

 Finanční zdroje – popisují zejména strukturu finanční prost edk  ve společnosti 

z pozice vlastního a cizího kapitálu, které ovliv ují krom  finanční stability 

společnosti také moţnost získání nového kapitálu. Analýza finančních zdroj  

obsahuje širokou škálu finančních nástroj , na jejichţ základ  se vedení 

společnosti op t snaţí nalézt konkurenční výhodu. Názorným p íkladem m ţe 

být dce iná společnost banky, která m ţe na rozdíl od konkurence čerpat úv ry 

za niţší úrok, konkurenční výhoda společnosti tedy spočívá v jednodušším 

p ístupu k cizímu kapitálu. 

 Lidské zdroje – jeden ze stavebních kamen  tvorby konkurenční výhody, které 

bývají v dnešní dob  managementem často opomíjeny. M la by zde být 

zachycena a popsána motivace, struktura a kvalifikace zam stnanc . Mimo jiné 

díky této analýze by vedení společnosti m lo být schopno eliminovat odchod 

klíčových zam stnanc  ze společnosti.  

ůnalýza zdroj  by m la obsahovat všechny výše zmín né kategorie, nem lo by se 

jednat pouze o seznam prvk . Management by díky této analýze m l pochopit hlubší 

souvislosti ve společnosti, nem l by si firmu p edstavovat jen jako budovu, ve které 

pracují n jací lidé, ale jako komplexní systém, jenţ díky svému propojení je schopen 

tvo it hodnoty nejen pro samotné vlastníky, ale i ostatní stakeholdery. 
46

  

P i analýze zdroj  by si vedení m lo být v domo, ţe jednotlivé zdroje samy o sob  

nemusí být p edpokladem pro konkurenční výhodu, avšak díky unikátnímu propojení 

jednotlivých činností ve společnosti m ţe docházet k tzv. pozitivnímu synergickému 

efektu, který sám o sob  tuto šanci značn  zvyšuje. Konkurenční výhoda vychází aţ ze 

schopnosti podniku t chto zdroj  efektivn  vyuţít.  

Ve druhé fázi, která následuje po analýze zdroj , je nezbytné provést analýzu 

schopností podniku. ůnalýza schopností podniku dává managementu obraz 

o schopnostech společnosti tyto zdroje maximáln  efektivn  vyuţít. K jejímu popisu 

bývá obvykle vyuţívána nap . finanční analýza. Společnost m ţe vlastnit nap . unikátní 

stroj Ěhmotný zdrojě, který konkurence nemá k dispozici, avšak pokud stroj nedokáţe 
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maximáln  vyuţívat Ěnap . z d vodu málo profesionální obsluhy), ztrácí tento zdroj sv j 

význam a nevytvo í nám poţadovanou konkurenční výhodu. 47
  

Velmi dobrou metodu, avšak ne velmi pouţívanou, pro analýzu vnit ního prost edí 

organizace p ináší model „7S“ od poradenské společnosti McKinsey. 

1.4.1 Model „7S“ firmy McKinsey 

Model „7S“ byl vytvo en v Ř0. letech konzultanty americké společnosti McKinsey 

Tomem Petersem a Robertem H. Watermanem za účelem nalezení klíčových faktor  

úsp chu p i ízení vývoje společnosti. Jedná se o model strategické analýzy, který se 

snaţí nalézt rozhodující faktory ve společnosti, které jsou díky sloţitým vztah m 

a p sobením b ţn  neviditelné. Model je zaloţen p edevším na skutečnosti, ţe sloţitosti 

Ěvzájemné vztahy a p sobeníě je nutno analyzovat spojit  a systémov . ůby bylo 

dosaţeno maximální efektivnosti p i implementaci zm n ve společnosti, je nutno brát 

v úvahu všech 7 základních faktor , které p ináší analýza „7S“, a to p edevším 

najednou. Napln ní strategie společnosti spočívá p edevším v souladném propojení 

jednotlivých aspekt , ve kterých se skrývají klíčové faktory podmi ující úsp ch 

společnosti. 48
   

Jak jiţ název napovídá, model „7S“ vychází ze 7 kategorií Ěfaktor ě, jejichţ počáteční 

písmeno nejen v angličtin  začíná práv  na „s“. Jsou to faktory: 49
 

 „Strategie (Strategy), 

 Struktura (Structure), 

 Systémy (Systems), 

 Styl práce vedení (Style), 

 Spolupracovníci – personál (Staff), 

 Schopnosti (Skills), 

 Sdílené hodnoty (Shared values).“ 

P i implementaci strategií by všechny tyto faktory m ly být brány v potaz, a to i za 

p edpokladu, jedná-li se o malou společnost. Jedin  tak se dá zaručit jejich efektivnost. 
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Díky vzájemnému vztahu a p sobení všech aspekt  m ţe p i nedostatečné analýze 

všech faktor  modelu „7S“ (p ehlédnutí nebo i podcen ní jednoho z aspekt ě dojít ke 

„zhroucení celého systému“.  

Východiskem tohoto modelu je kladení otázek a hledání odpov dí, které mají najít 

ešení vzniklého problému či vést ke zm n  ve vývoji podniku. Pro lepší p ehlednost 

bylo všech 7 aspekt  modelu rozd leno do Ň skupin na tzv. tvrdá ňS a m kká 4S. 50,
 
51

 

Tvrdá ňS – strategie, struktura a systém společnosti 

Strategie – znázor uje, jak společnost dosahuje svých cíl , které vedou k jejímu rozvoji, 

a jak je schopna reagovat na hrozby a p íleţitosti, které p icházejí z okolí. Je z ejmé, ţe 

jednotlivým cíl m jsou p i azována také kritéria, a to dle jejich d leţitosti, aby mohlo 

být zaručeno, ţe firma dodrţí sm r k vytyčeným cíl m. V rámci prvního aspektu 

modelu je nutno hledat odpov di nap . na následující otázky: 52
 

 *„Jaká je naše strategie? 

 Jak dosáhneme vytčených cílů? 

 Jak se vypo ádat s tlakem konkurence? 

 Jak vytčené změny ovlivní zákazníka? 

 Vyhovuje zvolená strategie zákonům o ekologii?“ 

Struktura – vyjad uje obsahovou a funkční nápl  organizačního uspo ádání ve smyslu 

nad ízenosti, pod ízenosti, spolupráce, kontrolních mechanizm  a sdílení informací. 

P íklady otázek, na které by m lo vedení hledat odpov di: 

 „Jak je společnost rozdělena (rozčleněna)? 

 Jaká je její hierarchie? 

 Jak mohou jednotlivé součásti společnosti koordinovat své činnosti? 

 Jak se mohou zapojit zaměstnanci společnosti? 

 Jaké jsou komunikační hranice ve společnosti (explicitní nebo implicitní)?“ 
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Systémy společnosti – popisují zde formální a neformální činnosti ve společnosti, které 

slouţí k ízení firmy. Typickými p íklady jsou informační, kontrolní, komunikační, 

inovační a jiné systémy. P íklady otázek: 
53

  

 „Jaké jsou hlavní systémy, pomocí kterých se ídí organizace? (je nutné měnit 

finanční plán společnosti, počty (pozice) pracovníků, systém komunikace mezi 

pracovišti, p ípadně vedení dokumentace) 

 Existují kontroly (výroby), jak jsou nastaveny a jak jsou kontrolovány? 

 Dovolují interní p edpisy a vnit ní procesy pracovníkům zůstat na správné cestě 

ke splnění vytvo ených cílů?“ 

M kká 4S – styl práce vedení, spolupracovníci Ěpersonálě, schopnosti, sdílené hodnoty 

Styl práce vedení – p edevším popisuje situace, jak management p istupuje ke vzniklým 

problém m a jak se je snaţí ešit. Zde je nutno brát v potaz i neformální stránku ízení, 

která se m ţe v mnoha společnostech značn  lišit od té formální. V ideálním p ípad  

formální stránka ízení, která je zakotvena v p edpisech a sm rnicích odpovídá 

reálnému ízení a činnosti managementu. V neposlední ad  tento bod m ţe také 

popisovat vystupování managementu ke všem stakeholder m. 
54

 

 „Jak se jeví vedoucím pracovníkům, jejich pod ízeným a zákazníkům pracovní 

prost edí společnosti? 

 Fungují uskupení pracovníků na jednotlivých pracovištích samostatně, nebo ne? 

 Jsou zaměstnanci soutěživí a odpovědní? 

 Umí se vedení společnosti rychle a správně rozhodnout (zvolit správný cíl)? 

 Je vedení společnosti efektivní?“ 

Spolupracovníci – faktor, kterým se rozumí nejen lidské zdroje p sobící ve firm , ale 

i jejich vztahy, funkce, chování, motivace a rozvoj. Tento faktor značn  ovliv uje chod 

firmy. Zam stnanci mají na svých pozicích nejen určité povinnosti, ale i práva, díky 

kterým mohou ovliv ovat budoucí chod a rozhodování společnosti. Mimo jiné i kv li 

tomuto je moţno rozlišit kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné aspekty. 

Kvantifikovatelnými aspekty mohou být nap . ve sm rnicích/p edpisech zavedené 
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systémy odm ování či motivace aj. Nekvantifikovatelné aspekty popisují zejména 

loajalitu a postoje zam stnanc  k firm . Jedná se v zásad  o morální stránku, jeţ je 

v podstat  nem itelná. 55
 

 „Je dostatečná specializace personálu? 

 Jaké pozice je nutné doplnit k zajištění bezchybného chodu společnosti? 

 Jakým způsobem jsou lidé vybíráni do svých pozic, je jim umožněno další 

sebevzdělávání? 

 Jak se dají zaměstnanci motivovat k lepším výkonům?“ 

Schopnosti – aspekt zohled ující znalosti a dovednosti zam stnanc . Popisuje zejména 

zdatnost pracovního kolektivu p i ešení problému. P i zkoumání tohoto hlediska není 

moţno všímat si pouze jednotlivých pracovník , ale celku. D vodem této skutečnosti je 

p sobení synergického efektu, jak kladného, tak i záporného. 56
 

 „Jaká je naše nejsilnější vlastnost (pracovní skupiny - společnosti)? 

 Máme nějaké mezery ve svých dovednostech, jak je můžeme napravit? 

 Mají zaměstnanci dostatečné ponětí o tom, co dělají - mají na to dostatečné 

zkušenosti (kvalifikaci)? 

 Jakým způsobem je sledována a hodnocena odbornost personálu?“ 

Sdílené hodnoty – popisují tzv. „nad azené hodnoty“, které by m ly být uznávány 

zainteresovanými stranami. Jejich respektování má značný vliv na dosahování cíl  

společnosti. Sdílené hodnoty by m ly být známy všem zainteresovaným stranám a také 

by m ly být popsány misí a vizí společnosti. P edevším vize se snaţí podnítit 

zainteresované strany k zapojení se do tvorby nové budoucnosti společnosti. Dá se íci, 

ţe je to heslo, které by m l uznávat a mít na pam ti kaţdý zam stnanec. 
57

 

 „Jaké jsou základní hodnoty společnosti? 

 Jaká je firemní kultura? 

 Jak jsou tyto výše uvedené hodnoty ve společnosti nastaveny, na jakou úroveň? 
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 Existuje společné povědomí mezi pracovníky o tom, proč firma a jak firma 

funguje, co je jejím cílem?“ 

Výhodou tohoto modelu je p edevším jeho komplexnost, která umoţ uje ešit 

r znorodou problematiku. Problém se skrývá p edevším v jeho rozsáhlosti a nutnosti 

analyzovat všech 7 aspekt , které se vzájemn  ovliv ují, proto je vhodné sestavit tým 

lidí, kte í dané problematice rozumí a budou se jí zabývat.58
 

1.5 Riziko  

Smyslem této práce není najít a eliminovat všechna rizika jako taková. Proto bude 

riziko definováno pouze okrajov  v této části, neboť riziko je nedílnou součástí 

související s podnikáním. 

Riziko a nejistota pat í p i zvaţování investice mezi jedny z nejvíce sklo ovaných 

pojm  souvisejících s podnikatelskými aktivitami. V dnešní dob  je hranice mezi 

úsp chem a neúsp chem velmi malá a ani dokonalá p íprava a následná realizace 

projektu nemusí zaručen  znamenat poţadovaný výsledek. Za účelem dosaţení nejvyšší 

pravd podobnosti očekávaných výsledk  je tudíţ nutno tyto dva klíčové atributy 

zahrnout do všech dílčích částí souvisejících s p ípravou, hodnocením a rozhodováním, 

zdali projekt p ijmout, či odmítnout. Všechny tyto kroky vyţadují:   

 určit aspekty rizika a nejistoty, které p sobí na výsledky projekt , a zváţit jejich 

význam;  

 vymezit a posoudit dopady t chto aspekt  na budoucí výsledky projektu, tj. 

stanovit velikost rizika a posoudit jeho p ijatelnost či nep ijatelnost;  

 zvaţovat moţné postupy na zmenšení rizika z hlediska náklad  i mí e tohoto 

sníţení. 59
 

Co to vlastn  riziko je? Pouze jediná obecn  platná definice neexistuje, avšak pokud se 

zam íme p edevším na negativní stránku rizika, pak ho je moţno chápat nap .  

jako:  
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 pravd podobnost či moţnost vzniku ztráty (tzn. spekulativní rizikoě nebo 

nezdaru, 

 hrozba chybného rozhodnutí, 

 nebezpečí Ěpravd podobnostě negativních odchylek od skutečných 

a očekávaných výsledk ,  

 neurčitost spojená s negativním vývojem hodnoty aktiva Ětzv. investiční rizikoě. 
60,

 
61

 

O t chto rizicích, která mají pouze negativní stránku, mluvíme jako o čistých rizicích 

z anglického „Pure Risk“. ůvšak rizika spojená s podnikáním nemusí být vţdy pouze 

negativního charakteru, tato rizika je tedy moţno ke vztahu k obchodu popsat jako 

podnikatelská rizika, tzv. „Business Risk“, a s nimi jsou spojena p edevším rizika jako:  

 prom nlivost moţných výsledk  Ěproces , aktivitě nebo neurčitost jejich 

dosaţení 

 pravd podobnost r zného výsledku, odlišného od p edpokládaného výsledku 

 moţnosti odchylek Ějak pozitivních, tak negativníchě od výsledk  očekávaných 

či plánovaných 62
 

1.5.1 Identifikace rizika 

P i identifikaci rizika je d leţité se snaţit nalézt co nejv tší mnoţství rizik týkajících se 

projektu. Je z ejmé, ţe bez znalosti podstaty t chto rizik je není moţno správn  

identifikovat a ani dostatečn  popsat. 63
 

Subjekty podílející se na identifikaci rizik by m ly být krom  p ímých ešitel  projektu 

(management – generální a výkonný editel) také ostatní zam stnanci a i jiné 

zainteresované strany, ze kterých m ţeme nap . jmenovat:  

 zákazníka 

 p ímého uţivatele výsledku projektu 
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 d leţité dodavatele projektu 

 externí a interní experty 
64,

 
65

 

V počáteční fázi je dostatečné tyto nebezpečí pouze identifikovat a aţ v následující fázi 

je vyvracet a vylučovat. Díky tomu, ţe první fáze je zam ena p edevším na 

kvantitativní, a ne na kvalitativní stránku rizik, je šance, ţe bude n jaké riziko 

p ehlédnuto, značn  sníţena. P i identifikace rizika se nehledají pouze čistá rizika Ěviz 

výšeě, ale je nutno hledat i p íleţitosti, jak dosáhnout lepších výsledk  projektu. 

Požadavky na efektivní identifikaci rizik jsou zaloţeny p edevším na následujících 

skutečnostech:  

 činnost by m la být provád na kontinuáln  a opakovan ; 

 prost edí, ve kterém je činnost provád na, by m lo být tv rčí a stimulující, 

jedin  v takovém prost edí mohou být odhaleny p íčiny moţného neúsp chu 

nebo také skryté p íleţitosti; 

 po fázi identifikace rizik je nutno zváţit spolehlivost zdroj , vhodnost systému 

sb ru dat a také, zda tým, který se touto problematikou zabýval, byl vybrán 

pat ičn . V p ípad  nalezení nesrovnalostí by informace do této fáze m ly být 

dopln ny zp tn . 66
 

1.6 Finanční analýza 

Finanční analýza p edstavuje proces, jehoţ cílem je zjistit a komplexn  vyhodnotit 

finanční situaci podniku. Jsou to činnosti, které hledají a posuzují výsledky finančního 

hospoda ení minulých let. Tato analýza v sob  rovn ţ zahrnuje mechanismy pro hledání 

silných a slabých stránek podniku, testování a ov ování vypovídající hodnoty 

finančních parametr  podniku. 
67

 

Pro širší finanční analýzu nejsou vyuţity pouze finanční výkazy, které tvo í rozvaha, 

výsledovka a výkaz cash-flow, ale nap . i údaje z manaţerského účetnictví a jiných, 
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nejen ídicích systém . Současn  je moţné porovnávat sledovaný podnik p ímo 

s konkurencí či r znými odv tvovými pr m ry. 68
 

V kontextu podnikatelského plánu zaujímá finanční analýza jednu z výhradních rolí. 

Její výsledky mohou značn  dopomoci p i rozhodování o realizaci podnikatelského 

plánu či volb  jeho varianty. Je nutno zmínit, ţe p i rozhodování o podnikatelském 

plánu nemusí být zohled ována jenom finanční stránka projektu. Je to souhrn 

rozhodnutí, která v sob  zahrnují nap . i investiční rozhodování.  

ůčkoliv výsledky finanční analýzy p inášejí na první pohled jednoznačné záv ry, 

podloţené poučkami o finančním ízení, vyvozování záv r  nemusí být tak jednoduché 

a jednoznačné. Celkový obraz o finanční situaci podniku by m l být podroben hlubší 

analýze provád né analytiky. Tito analytici mohou na základ  svých zkušeností nalézt 

vazby a vztahy, které z staly b ţnému tv rci skryty, a zm nit tak chápání celé 

 analýzy. 
69

  

Je vhodné mít na pam ti, ţe finanční analýza a její metody nejsou ţádným zp sobem 

upraveny (a to ani legislativn , ani ţádným všeobecn  uznávaným jednotným 

standardem). Je tedy z ejmé, ţe tyto okolnosti mohou komplikovat nejen samotnou 

tvorbu finančních analýz, ale i následnou interpretaci výsledk  nebo moţné srovnání 

s konkurencí. 70
 

1.6.1 Techniky a metody finanční analýzy 

Je mnoho r zných metod a technik finanční analýzy, jejich volbu určujeme p edevším 

v souvislosti s konkrétními pot ebami. Tyto metody/techniky se mohou značn  lišit, a to 

p edevším ve zp sobu, form  a technice jejich výpočtu, ale i v r zné mí e podrobnosti. 

K nejznám jším a nejpouţívan jším ukazatel m pat í absolutní, rozdílové a pom rové 

ukazatele. P i volb  metod by se nem ly opomenout metody kvantitativního  

testování. 71
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Kvantitativní metody testování 

Výchozí techniky finanční analýzy obsahují metody vycházející p edevším ze 

zpracovaných údaj /ukazatel  účetních výkaz  a výkaz  od nich odvozených. Metody 

pro finanční analýzu m ţeme tedy z hlediska čerpání t chto ukazatel  d lit do dvou 

skupin. První skupina vyuţívá, resp. analyzuje p ímo poloţky účetních výkaz , tato 

metoda se nazývá absolutní a jsou v ní pouţity absolutní ukazatele. Druhá skupina 

vyuţívá vztah dvou r zných poloţek a jejich číselných hodnot, proto se nazývá metoda 

relativní a jsou v ní pouţívány relativní ukazatele.  72
 

ůbsolutní ukazatele 

jsou uţívány k analýze vývojových trend  a komponent. Jejich cílem je p edevším 

rozbor minulého vývoje finanční situace a jeho p íčin. Tyto ukazatele je moţno členit 

do dvou skupin, a to na horizontální a vertikální. Ob  analýzy by m ly prob hnout 

v počátku zkoumání účetních výkaz , jelikoţ nám p inášejí určitý zjednodušený pohled 

na hospoda ení podniku. Na jejich základ  bychom m li pochopit základní souvislosti 

a oblasti, které by m ly být dále podrobeny zkoumání. 73
 

Horizontální analýza 

zkoumá zm ny absolutních ukazatel  v čase, buďto jako absolutní zm nu, nebo 

v procentuálním vyjád ení. Její pojmenování vychází z porovnávání poloţek vodorovn  

na ádku, proto tedy horizontální analýza. Je téţ označována i jako analýza vývojových 

trend . Abychom mohli tyto zm ny zkoumat, je nutné mít k tomu pat ičné podklady, 

a to minimáln  za dv  po sob  jdoucí období. 74
 

 Vertikální analýza 

vyčísluje procentuální podíl poloţek na celku. Její název vychází z práce s výkazy, kdy 

na rozdíl od horizontální analýzy jsou tyto výkazy zpracovávány v jednotlivých letech 

shora dol . Je moţné ji označovat i jako strukturální analýzu nebo procentní rozbor 

komponent. Tato analýza se nejčast ji pouţívá pro zkoumání relativní struktury aktiv 

a pasiv v p ípad  rozvahy, resp. hledá roli jednotlivých činitel  na tvorb  zisku 
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v p ípad  výsledovky. Výsledky vertikální analýzy lze podrobit analýze trendu, kdy je 

moţno zjistit nejen meziroční srovnání veličin, ale i mezipodnikové srovnání. ůvšak 

aby k takovému srovnání mohlo dojít, musí být spln na stejná podmínka jako 

u horizontální analýzy, a to p ístup k podklad m minimáln  za dv  po sob  jdoucí 

období. 75
 

Rozdílové ukazatele 

jsou svým zp sobem taktéţ absolutními ukazateli, neboť je získáme jako rozdíl dvou 

absolutních ukazatel . Vypočítáme je jako rozdíl určité sloţky aktiv k určité sloţce 

pasiv. Tyto ukazatele jsou nejčast ji uţívány k analýze a ízení likvidity podniku. Občas 

jsou označovány i jako fondy finančních prost edk  nebo finanční fondy. V kontextu 

finanční analýzy je však chápání fond  mírn  odlišné, neţ je b ţné. Jejich význam si lze 

vykládat následovn : 

 fond je sdruţení určitých stavových poloţek vyjad ujících aktiva nebo 

pasiva; 

 rozdíl mezi určitými poloţkami aktiv na jedné stran  a pasiv na stran  

opačné, tento fond se téţ pojmenovává jako čistý fond. 76,
 
77

 

Čistý pracovní kapitál (též „ČPK“) 

je jedním z nejpouţívan jších ukazatel  skupiny rozdílových ukazatel . Vypočítá se 

jako rozdíl mezi ob ţnými aktivy a krátkodobými závazky Ěkrátkodobý cizí kapitálě. 

Tento vztah má velký význam z hlediska platební schopnosti podniku, jelikoţ nám 

popisuje, kolik provozních prost edk  nám z stane k dispozici po uhrazení 

krátkodobých závazk . ůby mohl být podnik likvidní, musí jeho ČPK dosahovat 

p inejmenším černých čísel. Takový podnik má po úhrad  všech krátkodobých závazk  

stále prost edky na provoz. Naopak vysoký ČPK se dostává do st etu se zlatým 

finančním pravidlem, které vychází ze skutečnosti časového slad ní aktiv a pasiv. ČPK 

by tedy nem l být p íliš vysoký, v takovém p ípad  to znamená, ţe k b ţné činnosti 
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firmy vyuţívají také finanční zdroje z ad dlouhodobých pasiv, které jsou v tšinou 

drahé a v p ípad  vlastních pen z i prost edky s nejv tším podílem rizika. 78
 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

Čisté pohotové prost edky (též „ČPP“) 

určují okamţitou likviditu práv  splatných krátkodobých závazk . Jsou vypočteny jako 

rozdíl pohotových pen ţních prost edk  a okamţit  splatných závazk . Vyuţijeme-li 

k výpočtu pouze hotovost a z statek na b ţném účtu, vypočítáme tak nejvyšší moţnou 

likviditu. B ţn  se však pod pojmem pohotové pen ţní prost edky rozumí i jejich 

ekvivalenty, kterými mohou být nap . krátkodobé cenné papíry a krátkodobé 

termínované vklady, jelikoţ jsou v b ţných podmínkách stále velmi rychle sm nitelné 

na peníze. 79
 

ČPP = pohotové peněžní prost edky – okamžitě splatné závazky 

Pom rové ukazatele 

Jsou označovány jako základní metodický nástroj pro tvorbu finanční analýzy. Jsou to 

ukazatele, které ke svému výpočtu vyuţívají finančn -účetní informace, které jsou 

vypočteny jako pom r jednotlivých poloţek Ěnebo skupin poloţekě k jiným poloţkám, 

a to na základ  jejich v cného vztahu. 80
 

Za základní pom rové ukazatele m ţeme povaţovat: 

 rentabilitu 

 aktivitu 

 likviditu 

 zadluţenost 

Rentabilita 

Ukazatele rentability p inášejí informace o dosaţené efektivit  p i podnikatelské 

činnosti. Tato efektivita bývá vztaţena k celkovým aktiv m Ěmajetkuě, kapitálu Ěvlastní 
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kapitálě nebo k trţbám. Je z ejmé, ţe vysoké hodnoty t chto ukazatel  značí vysokou 

ziskovost podniku. Na základ  výsledk  t chto ukazatel  lze zhodnotit, nejen jak 

podnik investoval daný kapitál, ale zda je pro investici vhodn jší vyuţít vlastního, či 

cizí kapitálu. 
81

 

Všechny ukazatele jsou počítány v procentuálních hodnotách, proto je nezbytné 

dosaţené údaje vynásobit stem. Nejčast ji vyuţívanými ukazateli rentability, jsou: 

 Rentabilita aktiv (ROA) = EAT / celková aktiva  

o označení produkční síly, pom ení zisku s veškerými aktivy podniku, 

bez ohledu na zp sob financování; 

o je vhodné zmínit, ţe tento ukazatel nemá velkou vypovídající 

hodnotu a bez znalosti financování společnosti je tak ka bezcenný, 

proto bývá ve finanční analýze vyuţíván spíše jako dopl kový 

ukazatel. 
82

 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = EAT / vlastní kapitál 

o vyjad uje, kolik procent zisku p ipadá na jednu korunu investovaného 

kapitálu; 

o tento ukazatel je st ţejní p edevším pro shareholdery. 
83

 

 Rentabilita investic (ROI) = EBIT / celkový kapitál  

o ukazatel, který se nejčast ji pouţívá pro hodnocení jednotlivých 

investičních projekt , kdy se vypočítá jako zisk dosaţený z investice 

k výši náklad  na investici. Z celopodnikového hlediska se tento 

ukazatel počítá spíše z pohledu investora, který investoval do nákupu 

dané firmy a nyní chce zjistit, jaká je rentabilita jeho investice. 
84

 

 Rentabilita tržeb (ROS) = EAT / tržby 

o vyjad uje, kolik korun zisku p ipadá na jednu korunu trţeb; 
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o ukazatel nabývá r zn  vysokých hodnot dle odv tví společnosti 

Ězávislost rychlosti obratu zásob a objemu trţebě, proto jeho výši 

nejde generáln  doporučit. 85
 

Mnoho t chto ukazatel  je moţno vypočítat relativn  variantn  ve smyslu jejich 

konstrukce. Proto je d leţité m nit konstrukci t chto ukazatel  dle cíle finanční 

analýzy, pro které jsou tyto ukazatele zpracovávány. Typickým p íkladem m ţe být 

pouhá zám na EATu s EBITem, a to zejména v p ípadech, kde by porovnání dvou 

r zných společností znemoţ ovalo, resp. zkreslovalo nap . da ové zatíţení. 86
 

Aktivita 

Ukazatele aktivity, označované jako ukazatele obratovosti nebo vázanosti kapitálu, 

popisují schopnost firmy efektivního hospoda ení se svými aktivy. Tyto ukazatele pat í 

do skupiny tzv. mezivýkazových ukazatel , jelikoţ dávají do souvislosti poloţky 

rozvahy a výsledovky. Vázanost kapitálu v jednotlivých formách majetku je t mito 

ukazateli zabezpečována dv ma zp soby, mají buď podobu rychlosti obratu, tzn. 

kolikrát se za dané období majetek obrátí, nebo doby obratu, tzn. jak dlouho je majetek 

vázán v dané form . Následná interpretace výsledk  p ináší odpov di, zda podnik 

vyuţívá veškerou kapacitu a zda má dostatek produktivních aktiv. 
87

 

K nejkomplexn jším a pravd podobn  i nejpouţívan jším ukazatel m pat í:  

 Obrat celkových aktiv = tržby / aktiva celkem 

o tento ukazatel m í efektivnost vyuţití veškerých aktiv ve 

společnosti; 

o popisuje, jak se zhodnocují veškerá aktiva ve výrobní činnosti bez 

ohledu na zdroje krytí t chto aktiv; 

o hodnota tohoto ukazatele se značn  m ní dle oboru činnosti, avšak za 

obecnou hranici se dá povaţovat interval 1,6-ň obrátky za rok; 

o n které společnosti sledují tento ukazatel globáln  i s obratem 

ob ţných aktiv. 
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 Obrat oběžných aktiv = tržby / oběžná aktiva 

o vyjad uje relativní vázanost ob ţných aktiv; 

o vypovídající hodnota tohoto ukazatele nemusí být vţdy dostatečná, 

jelikoţ ob ţná aktiva mohou zahrnovat stále velké mnoţství člen , 

proto je vhodn jší provád t m ení obratu ob ţných aktiv dle skupin 

ob ţného majetku. Nejsledovan jším ukazatelem pro m ení obratu 

ob ţných aktiv dle skupin je obrat zásob. 

 Obrat zásob = tržby / zásoby 

o ukazatel popisující, kolikrát za rok je kaţdá poloţka zásob prodána 

a následn  znovu naskladn na;  

o nedostatky tohoto ukazatele spočívají zejména v problematice 

oce ování zásob, kdy zásoby bývají oce ovány v po izovacích 

cenách, avšak obrat odráţí trţní hodnotu. Proto literatura doporučuje 

trţby nahradit náklady na prodané zboţí. 

 Doba obratu zásob = 365 / obrat zásob 

o ukazatel popisující, kolik dní trvá, neţ jsou zásoby prodány 

a následn  znovu naskladn ny; 

o obvykle a do určité míry platí, čím vyšší obratovost zásob a čím 

kratší doba obratu zásob, tím lépe. 
88

 

Ukazatel  aktivity je velké mnoţství, a jelikoţ se práce nezabývá finanční analýzou 

jako st ţejním tématem, byly vyjmenovány pouze n které základní ukazatele. Je také 

z ejmé, ţe doba obratu je pouhým p evodem jednotlivých rychlostí obratu na dny. 

Nevýhodou t chto ukazatel  je, ţe obsahují jak tokové Ětrţbyě, tak i stavové veličiny 

(aktiva). Díky znalosti tokových a stavových veličin je z ejmé, ţe m ţe docházet ke 

zkreslení, proto je vhodné vyjád it hodnotu aktiv jako pr m rnou hodnotu z počátku 

a konce sledovaného období.   

Likvidita 

Tento pojem značn  souvisí s platební schopností podniku, proto je nutné si tento pojem 

definovat. Jde o platební schopnosti podniku, schopnost podniku dostát svým 
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závazk m. Bez této schopnosti by podnik dosáhl bankrotu a následného zániku. 

Následn  tedy likvidita je okamţitá schopnost společnosti zaplatit své splatné závazky. 

Na jejím základ  dokáţeme posoudit krátkodobou/okamţitou platební schopnost 

podniku. 
89

 

Ukazatelé likvidity pat í mezi ukazatele, u kterých nelze jednoznačn  íci, zda je mén  

více, resp. naopak. P i hodnocení t chto ukazatel  dochází ke st etu poţadavku udrţet 

likviditu na co nejniţší úrovni tak, aby podnik s ohledem na prost edí byl stále likvidní. 
90

 

Konstrukce t chto ukazatel  vychází z ob ţného majetku, který je v čitateli, 

a krátkodobých závazk  ve jmenovateli. Ob ţný majetek je v jednotlivých ukazatelích 

se azen z pohledu likvidity od nejmén  likvidních zásob p es pohledávky aţ k nejvíce 

likvidní sloţce, kterou jsou peníze. Za základní ukazatele povaţujeme: 91
 

 Běžná likvidita = oběžný majetek / krátkodobé závazky 

o vyjad uje, kolika Kč ob ţného majetku je kryta 1 Kč krátkodobých 

závazk , tzn. kolikrát by byl podnik schopen uspokojit v itele, 

kdyby p em nil veškerý ob ţný majetek na finanční hotovost; 

o m lo by být spln no Zlaté pravidlo financování; 

o d leţitý ukazatel zejména pro krátkodobé v itele. 
92

 

 Pohotová likvidita = oběžný majetek – zásoby / krátkodobé závazky 

o vyjad uje, kolikrát je společnost schopna uhradit krátkodobé závazky, 

pokud p em ní krátkodobé pohledávky a finanční majetek na peníze; 

o vhodné je srovnání s b ţnou likviditou, kdy značn  niţší hodnota 

pohotové likvidity poukazuje na nadm rnou váhu zásob ve struktu e 

ob ţného majetku, coţ m ţe být neţádoucí. 93
 

 Okamžitá likvidita = peněžní prost edky / okamžitě splatné závazky 
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o tzv. likvidita 1. stupn , popisuje, kolikrát by společnost byla schopna 

uhradit své okamţit  splatné závazky, pokud by na tuto činnost 

pouţila pouze peníze a jejich ekvivalenty; 

o nejp ísn jší ukazatel;  

o vše se odvíjí od doby splatnosti v daný den, proto je tento ukazatel 

pouţitelný pouze pro interní uţivatele, kte í mají k t mto informacím 

p ístup. 94
 

Zadluženost 

nebo také ukazatele ízení dluhu, mají p edevším za úkol zjistit zadluţenost vlastního 

kapitálu, tedy vztah mezi cizími a vlastními zdroji společnosti. Tyto ukazatele m ţeme 

rozd lit do t í skupin po jednom ukazateli. První ukazatel se zabývá finančním rizikem 

a vypočítá se: 
95

 

 Zadluženost I (finanční riziko) = cizí zdroje / vlastní kapitál 

o určuje pom r vlastního kapitálu k cizím zdroj m; 

o je hojn  vyuţívána jako jeden z ukazatel  p i určování finančního 

rizika; 

o výše bývá v tšinou doporučována v pom ru 1:1 Ětzv. pravidlo 

vertikální kapitálové strukturyě bez ohledu na obor podnikání. ůvšak 

protoţe s velkým mnoţstvím cizích zdroj  značn  nar stá i riziko, je 

za tzv. bezpečnou míru zadluţení brán pom r ň: Ň vlastního a cizího 

kapitálu. 96
 

 Zadluženost II (vě itelské riziko) = celkové cizí zdroje / aktiva 

o pom uje cizí zdroje k celkové hodnot  aktiv; 

o jeho výše popisuje, jaké mnoţství majetku kryje celkové závazky; 

o obecn  čím vyšší hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší zadluţenost 

podniku a niţší pravd podobnost schopnosti splatit dluh, z čehoţ 

plyne p edevším vyšší riziko pro v itele. 
97

 

 Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky 
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o konstrukce popisuje, kolikrát m ţe klesnout zisk p ed zdan ním 

a úroky, tak aby byl podnik stále schopen splácet úroky plynoucí 

z cizích zdroj  financování;  

o hodnota 1 tohoto ukazatele znamená, ţe veškerý zisk plynoucí 

z podnikatelské činnosti bude spot ebován platbou za úroky;  

o tento ukazatel je jedním z rozhodujících ukazatel  ratingového 

hodnocení (ukazatele pomáhající investor m určit bezpečnost 

investice). 
98

 

P i vyuţívání cizích finančních zdroj  je nutné mít na pam ti, ţe mohou p ispívat díky 

tzv. finanční páce ke zvyšování výnosnosti celkového kapitálu společnosti. Jejich 

p idaná hodnota je ukryta také v legislativ , která umoţ uje odečtení úrok  plynoucí 

z drţby cizích finančních prost edk  od základu dan  z p íjm  Ěza určitých podmínekě. 

Díky tomu se tyto peníze stávají levn jší ve srovnání s vlastními zdroji financování. 99
 

Proč tedy nevyuţívat k financování jen cizí zdroje? Protoţe s rostoucím mnoţstvím 

cizích finančních zdroj  roste i jejich cena jako prémie v itele za podstoupené zvýšené 

riziko. Proto je vhodné vyuţívat cizích zdroj  financování pouze do doby, dokud 

úroková míra nep ekoná výnosnost aktiv Ěz pohledu celkové výnosnosti podnikuě. 100
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2 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STůVU 

V úvodu této části bude blíţe p edstavena společnost, následn  bude tato část v nována 

strategické analýze jak vn jšího, tak i vnit ního prost edí. Je vhodné zmínit, ţe v této 

části nebude opomenuta ani finanční analýza podniku.  

2.1 P edstavení společnosti – obecné informace 

Zkoumaná společnost s ručeným omezeným byla zaloţena v roce Ň011 jako projekt t í 

společník , jejichţ cílem bylo p edevším vytvo it a vyvinout unikátní karbon-

kompozitové válce/h ídele s pneumaticky výsuvnými komponenty fungující p edevším 

jako upínací h ídele, které jsou v pr myslu nejčast ji vyuţívány jako navíjecí trny, 

tiska ské a p ítlačné válce. U t chto komponent  bývá nejčast ji kladen d raz na 

vysokou pevnost, nízkou hmotnost a v neposlední ad  i na p esnost obroby. Tyto 

poţadavky vycházejí p edevším z vysokých rychlostí a tlak , které jsou na výrobky 

kladeny.   

Samotné karbon-kompozitové válce/h ídele s pneumaticky výsuvnými komponenty 

nejsou v pr myslu úplnou novinkou. Unikátnost výrobk  zkoumané společnosti však 

spočívá zejména v jejich konstrukci v kombinaci s moderní metodou triaxiálního 

oplétání a návin . Od takového ešení si společnost slibuje čtvrtinový nár st tuhosti 

a pevnosti p i shodné hmotnosti a velikosti h ídele v porovnání s konkurenčními 

výrobky. 

Za účelem dosaţení dokonalé osové soum rnosti dutých profil  bude společnost nabízet 

zákazník m moţnost provést na t chto výrobcích povýrobní obrobu. Po takovémto 

zásahu dosahují karbonové válce vn jší p esnosti aţ na 0,0Ň mm. Součástí komplexnosti 

sluţeb bude dodání válce/h ídele jako pln  funkčního zboţí p ipraveného pouze 

k montáţi, tzn. včetn  kovových koncovek, osazení či v p ípad  pneumatických h ídelí 

všech jejich součástí. 

Jak bylo uvedeno, výroba karbon-kompozitovýh válce/h ídelí s pneumaticky výsuvnými 

komponenty by m la být hlavním p edm tem podnikání této společnosti, v současnosti 

se však společnost stále nachází ve fázi testování a tvorby funkčních prototyp . Jejím 

jediným p íjmem je výroba dodatkového sortimentu, vyráb ného taktéţ z karbon-



49 

 

kompozitových materiál . Jedná se o kusovou a malosériovou výrobu zejména 

sportovních pot eb a výrobk  určených pro motoristický sport. 

D leţité informace – bliţší seznámení 

Společnost je vlastn na t emi společníky a nezam stnává ţádné zam stnance. Tak ka 

veškerá činnost ve společnosti je provád na samotnými společníky.  

ůčkoliv společnost vznikla p ed 6 lety, plného provozu bude schopna aţ v roce 2018. 

Tato skutečnost je zp sobena p edevším samofinancováním společnosti společníky 

a provozováním podniku jako vedlejší činnosti všech společník . Veškeré úpravy, 

opravy a technická vylepšení byla navrţeny a uskutečn ny samotnými společníky, a to 

p edevším z d vodu sníţení celkových finančních náklad  a velké specifičnosti výroby.   

Jak z výše uvedeného vyplývá, ţádný společník není na společnosti finančn  ani jinak 

závislý.  

V současnosti je společnost schopna poskytovat pouze základní jednoduchou výrobu 

související s kompozitními komponenty a díky soustruţnickému vybavení také 

zámečnické práce. 

Společnost vykazuje kontinuální finanční ztrátu od doby zaloţení, které je zap íčin na 

p edevším velmi nízkými p íjmy plynoucími z částečn  fungující společnosti a také 

nemalými finančními prost edky sm ujícími do p ípravy výroby Ěnákupy a generální 

opravy/modifikace stroj , úprava zázemíě a vývoje karbonových h ídelí. 

Dá se íci, ţe společnost se nachází v pozici start-upu. Do společnosti byly vloţeny 

finanční prost edky p esahující milion korun a tisíce hodin práce. Tato diplomová práce 

vznikla p edevším za účelem rozvoje této společnosti a jako ilustrace moţného 

negativního dopadu p etrvávající stávající situace. 
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2.2 PEST 

Jednou ze základních metod k analýze vn jšího okolí, která byla v teoretické části 

pouţita, je analýza PEST, která se zam uje na faktory, jeţ jsou pro firmu v zásad  

neovlivnitelné. Jsou to faktory týkající se politicko-legislativních, ekonomických, 

sociálních a technologických vliv . Je vhodné mít na pam ti, ţe z této analýzy vyplynou 

dílčí rizika, jeţ mohou do značné míry ovlivnit realizaci podnikatelských plán . 

Tato rizika vyplývají zejména z oblasti, respektive z charakteru činnosti, v níţ firma 

p sobí. 

Politické vlivy – politická orientace vlády 

Tv rcem zákon  nebo novel t chto zákon  jsou samoz ejm  politici. Kaţdá nov  

p íchozí vláda chce prosadit svoje zm ny a to m ţe podnikatel m p inášet nemalé 

problémy. Bohuţel v ČR nelze hovo it o stabilit  politiky ve smyslu jedné 

demokraticky zvolené dlouhodob  vládnoucí vládní strany, jako je nap íklad 

v N mecku.  

V tuzemsku v současnosti probíhá Koncepce podpory malých a st edních podnikatel , 

která byla schválena na období let Ň014-2020 a jejímţ globálním cílem je kontinuální 

posilování konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti malých a st edních 

podnikatel . Tohoto cíle má být dosaţeno díky kvalitnímu podnikatelskému prost edí, 

vyuţití a rozvoji inovačních schopností, znalostí a vzd lávání. 101
 

Počátkem roku Ň017 p edloţilo ministerstvo pr myslu a obchodu návrh na vytvo ení 

a správu Úv rového fondu a Záručního fondu E Ň016 pro realizaci programu 

EXPůNZE, který je začlen n do Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost. Tvorba a správa fond  by m la být pod záštitou Českomoravské 

záruční rozvojové banky, a.s. Pozd ji téhoţ roku byl usnesením vlády tento program 

celý schválen, a to s prost edky ve výši Ř,Ř mld. Program je určen pro podporu malých 

a st edních podnikatel  v oblasti správy a provád ní finančních nástroj . Tyto podniky 
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by tak mohly vyuţít zvýhodn ných úv r  a záručních list  od Českomoravské záruční 

rozvojové banky. 102
 

Česká republika je součástí Evropské unie, coţ samoz ejm  pro ni znamená určitá 

práva, ale i povinnosti. Zam íme-li se na její práva, určit  nás napadne právo čerpání 

dotací z EU. Tyto dotace jsou p eposílány na státní účty, odkud je stát m ţe čerpat 

a p erozd lovat. ůvšak se členstvím do značné míry souvisí i vývoj členských stát . 

Zejména nestabilní ekonomická a v současnosti v n kterých státech i politická situace 

m ţe vést k prohloubení evropské dluhové krize a dalším finančním výpomocem. 

Nesmíme ani opomenout odchod Velké Británie z Evropské unie. Všechny tyto faktory 

značn  ovliv ují podnikatelské prost edí.    

Počátkem letošního roku došlo k ukončení intervencí ze strany České národní banky 

ĚČNBě. ůč to nemusí být kaţdému z ejmé, ČNB je nezávislým orgánem, který by 

nem l mít s politickou situací nic společného. Jak se ukázalo, toto tvrzení není úpln  

pravdou. Problém spočívá ve volb  guvernéra ČNB, který má šestiletý mandát a je 

dosazován hlavou státu. ůutor poukazuje na skutečnost, ţe současný guvernér ČNB Ji í 

Rusnok jiţ p ed jmenováním p islíbil našemu prezidentovi ukončení intervencí, které po 

zavedení do funkce opravdu provedl.  

M nová nestabilita je faktor, který značn  ovliv uje podnikatelské prost edí podnik , 

které p sobí na globálním trhu, nebo společností, které nap . svoje vstupy dováţí. Náš 

zkoumaný podnik pat í do této druhé skupiny, jelikoţ tak ka všechny vstupy jsou 

dováţeny ze zahraničí z d vod  neexistence českých výrobc . Tato skutečnost zde byla 

uvedena mimo jiné i pro ilustraci, jakým zp sobem m ţe mít politická činnost vliv na 

podnikatelské prost edí, mimo klasické moţnosti.  
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Graf 1: Nově založe é společ osti v o do í -2016 
103, 104

 

Graf výše ilustruje vývoj nov  zaloţených společností v období Ň007-Ň016. Zam íme-

li se pouze na společnosti s ručením omezeným, data jasn  dokazují, ţe po relativní 

stagnaci v období Ň007-Ň01ň pohybující se kolem hladiny ŇŇ 000 nov  vzniklých 

společností, nastává v následujícím roce tém  10% nár st. V dalším období m ţeme 

sledovat pokračování pozitivního trendu r stu v počtu registrací nových společností. 

10% nár st zaznamenaný v roce Ň014 mohl být vyvolán zákonem o obchodních 

korporacích, jenţ v témţe roce nabyl účinnosti. ůvšak autor musí podotknout, ţe se 

nejedná pouze o korelaci, ale spíše o kauzalitu, která pospolu s ekonomickým vývojem 

zp sobila tento pozitivní nár st Ěviz graf vývoje HDP níţeě.  

Tento graf by v zásad  také mohl komentovat pozitivní p sobení ekonomických vliv , 

avšak se nesmí zapomínat práv  na legislativní vlivy, které p edevším zjednodušily 

zakládání nových společností.    

V současnosti je sazba dan  z p íjmu právnických osob ve výši 1ř %. ůvšak takováto 

výše nebyla vţdy pravidlem. Nap íklad od r. Ň007 se tato sazba stihla Ň x zm nit, kdy 
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v roce Ň007 dosahovala výše Ň4 %. Následující rok klesla tato sazba na Ň1 % 

a v následujícím roce op t klesla na současných 1ř %. 105
  

Z globálního hlediska pat í tuzemská daňová politika a úkony s ní spojené k velmi 

sloţitým a patrn  špatn  optimalizovaným systém m. Dle studie „Paying Taxes“, která 

je publikována Sv tovou bankou ve spolupráci s poradenskou společností 

PricewaterhouseCoopers za rok 2016 se Česká republika umístila na 122. míst  

z celkem 1Řř zemí sv ta. ůvšak v m ítku zemí OECD je za námi uţ jen Itálie. Je 

vhodné také podotknout, ţe situace se v ČR nijak nezlepšuje, spíše naopak.106
 

Obecn  se dá da ová politika shrnout následovn . Čím jsou dan  jednodušší a niţší, tím 

je podnikatelské prost edí pro podnikatele p ív tiv jší. Zlepšit podnikatelské prost edí 

je cílem všech vysp lých vlád. Nedá se íci, ţe by ČR, resp. její vlády byly výjimkou, 

avšak stává se, ţe nov  nastolená pravidla Ězákony, novely atd.ě se minou často cílem. 

Typickým p íkladem m ţe být projekt Jednotného inkasního místa ĚJIMě, který m l 

p inést zjednodušení da ového systému, a to p edevším pomocí jednoduché 

komunikace s ú ady. ůvšak dle prohlášení Nejvyššího kontrolního ú adu z roku 2016 

nebylo zaznamenáno výrazné zjednodušení za dobu fungování JIM*. 107
 

Z globálního pohledu se autor domnívá, ţe se v dohledné dob  nedá očekávat výrazná 

zm na da ového zatíţení, a pokud ano, tato zm na bude sm ovat spíše k jeho r stu. 

ůutor dochází k tomuto názoru p edevším na základ  chování vládních p edstavitel , 

kte í cht jí na základ  svých pravomocí zp ís ovat dohled nad všemi sloţkami daní, aby 

zajistili co nejv tší p íjem do státního rozpočtu. Současn  se ani neočekává 

zjednodušení výb ru daní, které by znamenalo i p es stále stejné da ové zatíţení 

p ív tiv jší podnikatelské prost edí. ůby toho mohlo být dosaţeno, musela by ČR 

zavést podobnou koncepci, jako je t eba v Dánsku, která p es svoje vysoké da ové 

zatíţení je dle „Paying Taxes“ na p edních p íčkách. Bohuţel tyto kroky nejsou moţné 

uskutečnit ze „dne na den“. Proto se autor domnívá, ţe p echod na jinou koncepci 

v tomto smyslu není moţný. Jako moţnost se zde nabízí vyuţití moderních technologií, 
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 AZ-DATA. Daň z p íjmu právnických osob [online] 
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 PwC. Daňové publikace – Paying Taxes 2016; 2017 [online]  

* JIM byl schválen vládou jiţ v roce 2008 
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 LIDOVKY.CZ. Český daňový systém je složitý, náklady poplatníků vysoké, tvrdí NKÚ [online] 

 



54 

 

které by mimo jiné také znamenalo značné sníţení papírových dokument . Jestli toto 

ulehčení p inese úplné spušt ní JIM, které se neustále odkládá, je otázkou, ale autor je 

skeptického názoru.  

Ekonomicko-hospodá ské faktory 

Vývoj HDP 

HDP je veličina, která je vypočtena jako celková hodnota pen ţních statk  a sluţeb za 

dané období na určitém území. Je to tedy veličina, jeţ popisuje výkonnost dané 

ekonomiky, a po jejím p epočtení na obyvatele lze tuto veličinu vyuţít i jako srovnávací 

faktor mezi výkonnostmi jednotlivých stát . Je tedy z ejmé, ţe pozitivní vývoj národní 

ekonomiky bude mít z globálního hlediska na podniky shodný efekt.  

 

Graf 2: Vývoj HDP v ČR -2018 )droj: MFČR - vlast í zpra ová í  
108

 

Graf výše popisuje vývoj ekonomické situace v ČR a EU od roku Ň01Ň, resp. její 

výkonnost pomocí ukazatele HDP. Jak z n j lze vyčíst, tuzemsko a v tšina stát  EU se 

zde vzpamatovávají z ekonomické krize, která pln  propukla v EU jiţ v roce 2008. 

V pokrizovém období (2014) vykazuje ČR lepší výsledky obnovy ekonomiky, neţ 

v pr m ru zaznamenává celá EU, vrchol r stu nastává v roce 2015, kdy p edstavoval 
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4,5 % HDP, v eči absolutních čísel to znamenalo celkový HDP ve výši p es 

4 555 mld. Kč. V porovnání s eurozónou byl tento r st více neţ dvojnásobný ĚŇ %ě.  

Zhodnotíme-li současnou situaci, resp. situaci za rok Ň016, zjistíme, ţe ČR dosáhla 

pravd podobn  r stu reálného HDP ve výši Ň,5 %, p ičemţ na tomto r stu nese hlavní 

podíl spot eba domácností, která t ţila z dobré situace na trhu práce, rostoucího 

disponibilního d chodu a d v ry spot ebitel , nem li bychom také opomenout nemalý 

podíl domácí a zahraniční poptávky.  

Vývoj inflace a nezam stnanosti 

Za námi sledované období Ěpo krizi – viz graf níţeě se Česká republika nacházela 

z pohledu inflace od roku Ň014 aţ skoro do roku 2016 v takzvaném bezinflačním 

období (období, p i kterém je dosahováno nulové inflaceě. Jelikoţ hodnota inflace 

blíţící se k nule Ěmoţná hrozba deflace) není obecn  vhodná pro ekonomiku, rozhodla 

se ČNB pro m novou intervenci. Za pomoci tohoto prost edku se rozhodla pro oslabení 

koruny v či euru, a to na hranici Ň7 Kč/euro. Tento krok započal v listopadu roku 2013 

za účelem dosaţení inflačního cíle v podob  Ň %. Oslabení koruny m lo za následek 

zlepšení postavení našich exportér . 

Jak lze z grafu níţe vyčíst, inflačního cíle v podob  Ň % bylo dosaţeno aţ v roce 2017, 

který současn  znamenal zrušení intervencí. 109
 

ČR pat í ke stát m s nejniţší nezam stnaností v Evrop . Tuto skutečnost potvrzují 

i údaje k letošnímu roku Ěviz graf níţeě, kde se ČR stala premiantem v rámci Evropské 

unie. Dle p edpoklad  ekonom  lze očekávat, ţe v nadcházejícím roce bude 

nezam stnanost na úrovni ň,ř %. Na trhu práce je vysoká poptávka po zam stnancích 

a z toho d vodu roste pr m rná mzda. 

V roce Ň016 bylo poprvé v historii tuzemska, dle odhad  ministerstva financí, dosaţeno 

p ebytku salda celého sektoru vládních institucí, a to ve výši 0,5 % HDP. Na základ  

tohoto p ebytku vzrostlo také strukturální saldo o 0,ř procentního bodu, coţ značí 
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p ebytek ve výši 0,ň % HDP. Díky tomuto pozitivnímu vývoji v ČR mohl být sníţen 

státní dluh o Ň,ř % Ě60 mld. Kčě na dohadovaných 37,4 % HDP. 
110

 

 

Graf 3: Vývoj i fla e a za ěst a osti v ČR za o do í -2018 
111

 

Sumarizace politicko-hospodá ských vliv  

Pro zbytek roku 2017 a následující rok lze predikovat pozitivní vývoj. Dá se tak 

p edpokládat pr m rný r st HDP pohybující se kolem Ň,5 %. R st by m l být taţen 

zejména domácí poptávkou a také investiční činností podnik . R st zam stnanosti se dá 

očekávat zhruba na stejné úrovni, a to díky pozitivním ekonomickým odhad m, jeho 

zlepšení však jiţ v zásad  není moţné. Inflace by pravd podobn  m la mírn  klesnout, 

pokud ČNB neučiní k tomu pot ebné kroky, avšak neočekává se pokles pod úrove  

1,5 %. V p ípad  účtu platební bilance se dá očekávat, ţe z stane i nadále  

v p ebytku. 112
 

Jak bylo jiţ zmín no výše, politické vlivy p sobící na podnikatelskou sféru, resp. 

i všechny české občany, nep icházejí jen a pouze z Česka. Pro predikci tohoto 

makroekonomického vývoje bylo kalkulováno v zásad  se stabilním vn jším 

prost edím. Toto prost edí m ţe být zejména ovlivn no d sledky referenda o setrvání 

Velké Británie v EU nebo stavem čínské ekonomiky, která se m ţe dále zpomalovat, či 
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neúpln  ideální finanční situací v n kterých d leţitých evropských bankách. D sledky 

voleb, které prob hly ve Francii a v N mecku, by pravd podobn  nem ly mít d sledky 

na predikovaný r st. Současný pozitivní r st by mohl být negativn  ovlivn n 

ekonomicky nejsiln jším státem sv ta ĚUSůě, který by mohl sm ovat nejen jeho 

hospodá skou politiku jiným sm rem. Uţ samotný nátlak prezidenta USů na zvýšení 

podílu HDP na zbrojení, m ţe znamenat nedostatek finančních zdroj  v jiných 

oblastech, nehled  na situaci vznikající na Korejském poloostrov , která by mohla mít 

kolosální dopad. 

Sociáln -kulturní faktory 

V ková struktura  

V tuzemsku byl v roce Ň016 zaznamenán r st počtu obyvatel. Tento r st nebyl 

zp soben pouze st hováním osob ze zahraničí, nýbrţ také počtem nov  narozených d tí. 

Tato zm na znamenala p ír stek obyvatelstva ve výši Ň5 tis. osob, kdyţ se saldo 

obyvatel k roku Ň016 zastavilo na konečných 10 578 820 obyvatel. Od roku 2010 do 

současnosti jde vývoj počtu obyvatel v ČR označit za mírn  volatilitní, avšak s velmi 

lehkým pozitivním trendem. Nicmén  pro analýzu nás budou zajímat informace bliţší 

k současnosti.113
 

Z analýzy obyvatel produktivního v ku vyplývá, ţe jiţ Ř let ubývá počtu pracujících. 

V současnosti se na našem území nachází ve v ku mezi patnáctým a čty iašedesátým 

rokem ţivota Ěproduktivní v kě na 6,ř4 mil. obyvatelstva, coţ je o 55 tis. obyvatel mén  

neţ v roce p edešlém. Tristní situaci dopl uje skutečnost související se stá ím 

obyvatelstva, které neustále stoupá. Pr m rný v k obyvatelstva se zvýšil o tak ka 

0,2 roku na konečných 42,0 let. Moţnou budoucí problematickou situaci popisuje index 

ekonomické závislosti, který neustále v tuzemsku roste. Tento index popisuje mnoţství 

osob v neproduktivním v ku Ě0-1ř a 65+ě ke stu osobám v produktivním v ku. 

V současnosti p ipadá na 100 osob v produktivním v ku na 6ň osob v tom 

neproduktivním. 114
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Vzd lanost 

Pozitivní trend lze zaznamenat ve sm ru vzd lanosti tuzemského obyvatelstva. ůčkoliv 

mnoţství Ěresp. % podílě vysokoškolsky vzd laných obyvatel je stále menší neţ ve 

v tšin  členských stát  EU, tato situace zde nemusí být navţdy. V současnosti 

absolvovalo vysokou školu na 1,ň mil. obyvatel, coţ je o 1ň4 % více, neţ tomu bylo 

p ed dvaceti lety. V roce Ň015 byl podíl absolvent  vysokých škol na tuzemské 

populaci 25-64letých na úrovni ŇŇ %. Z demografického pohledu lze poukázat na 

skutečnost, ţe více jak polovinu absolvent  tvo í ţeny. 115
 

Sumarizace sociáln  kulturních vliv  

Obyvatelstvo České republiky stárne, coţ bohuţel p ináší i rostoucí pr m rný v k 

produktivního obyvatelstva a p edevším rostoucí index ekonomické závislosti. Nedá se 

očekávat, ţe tuzemsko zasáhne velká vlna porodnosti, která by zm nila tento stav. 

Z tohoto pohledu se nedá počítat ani s emigrační vlnou, která by také mohla ovlivnit 

dosavadní výsledky. 

Tento stav však neodbytn  sm uje, jak mnoho politik  naznačuje, ke zvyšování 

d chodového v ku, tak aby mohlo být zajišt no budoucí fungování zem  a budoucí 

senio i mohli čerpat své d chody.  

Počet vysokoškolsky vzd laných obyvatel v tuzemsku neustále stoupá, coţ je velmi 

pozitivní z globálního hlediska. Zasadíme-li tuto skutečnost do kontextu naší 

ekonomiky, zjistíme, ţe Česká republika bude mít v budoucnu moţnost zprostit se 

nálepky pouhé montovny automobilek a bude se tak moci zam ovat na činnost s vyšší 

p idanou hodnotou. S vyšší p idanou hodnotou na práci vzroste nejen HDP, ale i platy 

a celková hospodá ská situace. 

Technologické vlivy 

Technologický vývoj dosahuje v mnoha oblastech vysokého spádu, oblast kompozitních 

materiál  není výjimkou. Tato relativn  nová oblast se díky klesající cen  a vysoké 

uţitné hodnot  stává stále b ţn jší a pouţívan jší. ůvšak specifické nároky na výrobu, 

globáln  zkracující se ţivotní cykly výrobk , rostoucí prom nlivé poţadavky zákazník  
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a v neposlední ad  konkurence p icházející ze zahraničí nutí tuzemské podnikatele ke 

stále v tším investičním aktivitám. Za účelem podpory výzkumu a vývoje nabízí stát 

malým a st edním podnik m spolupráci na dotačních programech s vysokými školami, 

která je v tomto odv tví velmi cen ná. 

Samotný obor výroby karbon-kompozitových válc /h ídelí však nedosahuje tak 

rychlého vývoje jako oblast kompozitních materiál  samotná. Je to zp sobeno 

p edevším skutečností, ţe celá oblast se skládá z  matric a roving , které jsou 

technologickým pokrokem mnohem více zatíţeny neţ samotné zpracování t chto prvk , 

na čemţ je postaven obor výroby zkoumané společnosti.  

4C 

Zkoumaný podnik je relativn  novou společností, která se zam uje tak ka výhradn  na 

tuzemský trh, který není dle jejího soudu ani zdaleka zasycen produkty, jeţ nabízí, resp. 

alternativními produkty od jiných výrobc . Společnost se musí spíše zam it na vlastní 

rozvoj a následný r st. Proto se autor domnívá, ţe v současné dob  není vhodné 

sm ovat cílen  její produkty na zahraniční trhy a hledat pro n  vhodnou strategii.  

2.3 ůnalýza konkurenčního prost edí – Porter v model 

Porterova analýza neboli Porter v model p ti konkurenčních sil je jednou ze základních 

druh  analýz, které charakterizují síly z odv tví p sobící na podnik. P ed provedením 

analýzy Porterova modelu je vhodné p iblíţit si odv tví, ve kterém zkoumaná 

společnost p sobí. 

Jak jiţ bylo uvedeno, hlavním cílem podnikání společnosti bude p edevším výroba 

karbonových válc /h ídelí, které bývají nejčast ji montovány do r zných druh  

výrobních linek jako náhrada za originální kovové válce, resp. upínací h ídele. Díky 

jejich nízké váze a odolnosti proti únavovému chování sniţují nejen provozní náklady, 

ale i opot ebení pohyblivých součástek. Nedílnou výhodou je i jejich snadná montáţ. 

Jak z uvedeného vyplývá, společnost se zam uje zejména na obchodní činnost 

typu B2B. 

Z pohledu konkurence na českém trhu figurují pouze dv  společnosti, které se zabývají 

prodejem karbonových válc /h ídelí. Jsou jimi Golpretech, s.r.o., a Reelton, s.r.o. Ani 
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jedna z t chto firem se však nezabývá samotnou výrobou t chto komponent , p sobí 

zde jako distributo i zahraničních společností. Za výrobce karbonových válc  v ČR se 

dá povaţovat pouze společnost Technofiber, s.r.o. Tato společnost vlastní podobné 

technologie na výrobu, avšak není pro náš sledovaný podnik p ímou konkurencí, jelikoţ 

se v současnosti zabývá p edevším výrobou a prodejem sportovních pot eb. 

Je z ejmé, ţe trh s kompozitními válci je v rámci České republiky omezený. Jednak za 

to m ţe p edevším vysoká cena karbonových válc /h ídelí, která p ímo souvisí 

s unikátním druhem výroby a také nízké pov domí o t chto výrobcích. Tyto výrobky 

nemají samoz ejm  pouze pozitiva, avšak jejich p idaná hodnota z hlediska dlouhodobé 

finanční úspory díky vysoké trvanlivosti a nízké hmotnosti je neoddiskutovatelná. Díky 

tomu jsou zákazníky v tšinou velké firmy vlastnící výrobní linky na zpracování 

plochých materiál  z rolí Ěpapír, folie, textil, guma atd.), kte í hodlají vym nit 

dosluhující originální kovové válce za vhodn jší kompozitové.  

Trh s karbonovými válci se adí k relativn  mladým trh m a je v n m mnoho bariér. 

Jsou to p edevším specifické technologie a nutné zkušenosti v dané oblasti, které brání 

vstupu malým společnostem.  

Za jednu z hybných sil lze povaţovat ceny karbonových roving , které v posledních 

letech neustále pomalu klesají. M ţe za to p edevším r st automatizace p i jejich 

výrob . Dá se očekávat, ţe cena karbonového rovingu bude i v budoucnu nadále klesat. 

Má se tak stát p edevším díky projektu společnosti MůI Carbon Cluster Management, 

který je vlastn n ze 70 % automobilkami Audi a BMW, je také vhodné zmínit, ţe tento 

projekt podporuje i n mecká vláda. Tyto automobilky ke konci roku Ň014 vloţily p es 

80 mil. eur do tohoto projektu za účelem zlevn ní karbonu a jeho masového vyuţití 

u b ţných vozidel. Dle jejich odhad  by se ceny rovingu m ly dostat na pouhý 

dvojnásobek ceny oceli, coţ by značilo tak ka ř0% zlevn ní v či současné situaci. 

Takové zlevn ní by samoz ejm  nem lo dopad pouze na automobilový pr mysl, ale i na 

ostatní odv tví, kde je limitujícím faktorem cena této suroviny. V p ípad  ceny na 
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úrovni pouhé dnešní desetiny ceny by jist  sami výrobci výrobních linek zváţili 

nahrazení současných kovových válc . 116
 

Za klíčové faktory úsp chu společnosti lze pravd podobn  povaţovat technologické 

vybavení společnosti, které firm  dovoluje vyuţívat triaxiálního oplétání v kombinaci 

s karbonovými náviny. Díky této technologii dosahují výrobky společnosti mnohem 

lepších výsledk  Ěpruţnost, pevnost atd.ě neţ konkurence. Bohuţel současn  p i vyuţití 

t chto technologií značn  vzr stá podíl ruční práce na výrobku Ěn kdy m ţe být vyšší 

podíl ruční práce zákazníkem up ednost ováně, coţ se samoz ejm  promítne v cen  

výrobku. Dalším klíčovým faktorem jsou mnohaleté zkušenosti vedení v oblasti 

výroby karbonových válc , na jejichţ základ  je moţné p ipravit zákazníkovi výrobek 

p ímo na míru. Dle jeho preferencí či poţadavk  m ţe výrobek m nit fyzikální 

vlastnosti (v r zných sm rech a pozicích m ţe mít r znou tuhost či pruţnost atd.).  

Porterova analýza – jednotlivé síly 

Hrozba vstupu nových konkurent  – jak jiţ bylo uvedeno, podnikatelské prost edí, 

v n mţ p sobí zkoumaná společnost, je relativn  nové. Velikost trhu pro budoucí odbyt 

je nejistá, jelikoţ je velmi obtíţné predikovat ochotu výrobních podnik  nahradit staré, 

vyzkoušené ocelové válce za nové draţší karbonové.  

V p ípad  velkého zlevn ní karbonových roving  Ěviz hybné síly výšeě by zcela určit  

došlo k značnému r stu poptávky v celé oblasti karbonových materiál  a taktéţ v oboru 

karbonových válc /h ídelí. To by vyvolalo pravd podobn  vznik v tšího mnoţství 

firem, kterým se v současnosti nevyplatí vstoupit do odv tví karbonových válc /h ídelí 

z d vodu vysokých vstupních náklad  na toto odv tví, vysokého rizika 

a nepredikovatelnosti poptávky. Pro mnoho společností m ţe znamenat bariéru i kusová 

a malosériová výroba, která znemoţ uje vyuţít úspory z rozsahu (economies of scale). 

Vyjednávací síla dodavatel  – celosv tov  existuje pouze asi kolem 10 opravdu 

velkých výrobc  karbonových roving  s kapacitou výroby p evyšující 1 800 tun 

karbonového vlákna. K nejprodávan jším značkám v tuzemsku pat í karbonové rovingy 

od japonských společností Toray a Toho Tenax a americké společnosti Zoltek Ěnyní 
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pat ící do skupiny Torayě. Tito výrobci své produkty nabízejí pomocí nezávislých 

prodejc , kte í poskytují v absolutní v tšin  i související zboţí k výrob  kompozit . Na 

Morav  nalezneme pouze dv  takové společnosti sídlící v Olomouckém kraji (GRM 

Systems, s.r.o., a Havel Composites CZ, s.r.o.). Tito prodejci poskytují více neţ 10% 

slevy p i vyšších odb rech na své zboţí, coţ je p edevším dáno skutečností, ţe jejich 

malé odb ry ve v tšin  p ípad  tvo í nap . modelá i. Tito dodavatelé tak slevami 

navzájem bojují o kaţdého v tšího zákazníka, který by jim zajistil v tší odb ry. 

Současn  jsou si tyto firmy pravd podobn  v domy moţnosti objednání karbonového 

rovingu skrze zahraniční servery či čínské společnosti elektronického obchodu ůlibaba, 

kde jsou karbonové rovingy taktéţ k dostání, avšak ne vţdy poţadované kvality. 117
 

Pro výrobu kompozitových válc  jsou zapot ebí taktéţ matrice, které bývají nejčast ji 

tvo eny epoxidovou nebo polyesterovou prysky icí. Tyto matrice lze objednat skrze jiţ 

výše jmenované společnosti z Olomouckého kraje. V p ípad  specifických poţadavk  

na matrici je nutné kontaktovat výrobce, kte í se zabývají vývojem a výrobou 

kompozitních a sendvičových materiál . Typickým p íkladem m ţe být společnost 

5M, s.r.o., sídlící v Kunovicích. V takovýchto p ípadech je z ejmé, ţe vyjednávací síla 

dodavatel  znateln  vzr stá. 

Vyjednávací síla zákazník  Ěodb ratel ě – odhadnout vyjednávací sílu odb ratel  

tohoto zboţí je relativn  sloţité. Na jedné stran  se jedná o unikátní produkt, který by 

m l odb ratel m ušet it budoucí finanční prost edky, a současn  dnešní ekonomické 

prost edí Ěkonjukturaě by takové investice m lo značn  podporovat, na tomto základ  

by m la být vyjednávací síla odb ratele malá. ůvšak na druhé stran  se jedná o nový, 

relativn  drahý produkt nabízený malou neznámou společností, se kterou nemá 

odb ratel ţádné zkušenosti, a toho si bude odb ratel patrn  i v dom.  

Na tomto základ  se dá pravd podobn  očekávat, ţe vyjednávací síla odb ratele bude 

vyšší, neţ se zdá. Zkoumaná společnost se bude muset patrn  podbízet a snaţit se vyjít 

odb rateli do značné míry vst íc. 
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Hrozba substitut  -  kompozitové válce nahrazují p edevším levn jší válce ocelové 

a hliníkové. V zásad  se jiné druhy válc  v tomto odv tví neobjevují. Tyto kovové 

válce, na rozdíl od kompozitových, vydrţí vyšší teplotu a také moţnost oprav je vyšší. 

Nejčast ji jsou kovové válce sva ovány a následn  sváry obrobeny, avšak i tyto opravy 

mají svá omezení. Jedním z problém , který p i sva ování m ţe nastat, je p eh átí okolí 

svaru a tím narušení vazby a moţnost vzniku trhlinek či vnit ního pnutí. Kovové válce 

m ţe vyráb t tak ka kterákoliv strojní dílna vlastnící poţadovaný soustruh a frézku pro 

vrtání otvor . Takovýchto firem zabývajících se v tuzemsku kovoobráb ním najdeme 

dle portálu firmy.cz na 16Ř0. Je vhodné také zd raznit, ţe v tšina velkých firem 

vyuţívajících linky s h ídelí mívá svá odd lení údrţby, která ve v tšin  p ípad  zahrnují 

soustruţnické vybavení pro opravu malých válc  a v n kterých p ípadech i pro jejich 

výrobu.  

Rivalita firem p sobících na daném trhu – na společnost nep sobí ţádné 

vn jší konkurenční tlaky. Firmy p sobící v tomto odv tví mezi sebou nebojují. Je to 

pravd podobn  zp sobeno p edevším jejich velikostmi. Firmy Golpretech, s.r.o., 

a Reelton, s.r.o., dle dostupných informací z portálu Justice.cz pat í mezi firmy velmi 

malé, pravd podobn  s počtem do 10 zam stnanc . P i takové velikosti si tyto 

společnosti v zásad  nemohou v tší ofenzívu v či konkurenci dovolit, ať jiţ finanční 

Ědočasné sníţení ceně nebo jinou. V podobné situaci se nachází i naše zkoumaná 

společnost. 

2.4 Strategická analýza interní 

Cílem této analýzy je p edevším určení silných a slabých míst podniku. Začíná fází, p i 

níţ se snaţí identifikovat významné zdroje společnosti, aby je dále mohla zkoumat 

a nalézt klíčové p ednosti podniku. Významné zdroje mohou být z jednotlivých oblastí: 

Hmotné zdroje – společnost p sobí v budov  o vým e 400 m2, kterou v současné 

dob  vyuţívá na ř0 % z pohledu zastav nosti výrobními stroji a prostorem nutným pro 

výrobu. Zbylých 10 % pak tvo í sklepní prostory, které má společnost v úmyslu do 

budoucna vyuţívat jako prostor pro skladování hotových výrobk . 

ůvšak specifickou p edností společnosti je jeden pln  standardní a druhý na zakázku 

upravený dvouosý horizontální pletací stroj, který byl p ed lán na stroj vertikální 
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s moţností triaxiálních úplet , jeţ je moţno naplétat p ímo na trny. Současn  má 

společnost i stroj pro strojní navíjení karbonového rovingu p ímo na trn, který však na 

podobné bázi vlastní i konkurence. Výhodou tohoto stroje jsou p edevším nízké 

náklady, které p i jeho pouţití plynou, avšak tyto náklady jdou ruku v ruce s kvalitou 

výrobku. Aby firma mohla zachovat velmi vysokou kvalitu svých výrobk  a velmi 

p íznivou cenu, začala kombinovat ob  tyto metody Ěmetodu návinu a úplet ě.  

Oba pletací stroje byly zakoupeny jako pouţité, avšak po jejich koupi prob hly 

generální opravy, které firm  zaručují jejich dlouhodobý bezproblémový chod. 

Současn  jsou tyto stroje tvo eny z v tší části mechanickými součástkami, které si je 

společnost schopna v p ípad  závady sama opravit.  Navíjecí stroj byl zakoupen jako 

nový, avšak byl p ed lán dle specifických poţadavk  společnosti. 

Vyuţitelnost strojového času t chto stroj  je v současnosti na velmi nízké úrovni. 

Horizontální pletací stroj vyuţívá společnost pouze 10 % času z Řhodinové pracovní 

doby. Vertikální horizontální stroj je vyuţit na pouhá 3 % času a stroj na navíjení je 

vyuţit na 10 % času. 

Dalším d leţitým hmotným zdrojem jsou soustruţnické a ezací stroje, díky nimţ je 

moţno zákazníkovi poskytnout plný servis z hlediska dodaných válc /h ídelí, a to 

včetn  koncovek a perfektn  p esného povrchu.  

Nehmotné zdroje – společnost nevlastní ţádné patenty a licence, avšak její 

konkurenční výhodou m ţe být know-how. Podnik m ţe t ţit ze svých dlouholetých 

zkušeností, které získali společníci z p edešlého zam stnání v oboru kompozitních 

materiál . Díky tomu dokáţe společnost najít a ov it nejvhodn jší sloţení nápletu, 

které zajistí výrobku poţadované vlastnosti. Tyto fyzikální vlastnosti záleţí na mnoha 

okolnostech, zejména na podílu vláken karbonových ke vlákn m sklen ným, jejich 

sklonu splétání a také volb  matrice. Nevýhodou je skutečnost, ţe společnost není 

známá na trhu a nem ţe se tak spoléhat, ţe ji budou potenciální zákazníci ve v tším 

mnoţství sami kontaktovat. 

Finanční zdroje – společnost za rok Ň017 vykazovala ztrátu ve výši 152 tis. Kč. Tato 

ztráta poukazuje na práv  dokončující se úpravu veškerého strojního vybavení a vývoj 

válc /h ídelí. Je vhodné zmínit, ţe společnost doposud fungovala pouze částečn . 
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Vlastní kapitál podniku se kv li jiţ po n kolik let jdoucí ztrát  prohloubil na -122 tis. 

Kč, zbytek pasiv společnosti tvo í cizí zdroje ve výši 470 tis. Kč. Finanční stránka v ci 

bude blíţe popsána a p iblíţena v jedné z následujících kapitol. 

Lidské zdroje – společnost v současnosti nezam stnává ţádného zam stnance na plný 

ani částečný úvazek. Veškerou činnost zastávají její t i společníci. Jak jiţ bylo uvedeno, 

jeden ze společník  má dlouholeté zkušenosti ve výrob  kompozitních materiál  

z p edchozího zam stnání, kde v počátku p sobil jako technik, neţ se vypracoval do 

pozice výrobního editele. Další společník má taktéţ zkušenosti v oboru, avšak pouze 

v p sobnosti ve výrobním odd lení. Je z ejmé, ţe tito dva společníci budou zajišťovat 

p edevším výrobu a chod společnosti. T etí, a poslední, společník obstarává tak ka 

veškerou administrativní, účetní a finanční stránku podniku.  

2.5 ůnalýza 7S 

Model 7S identifikuje a analyzuje 7 klíčových oblastí podniku, které jsou nezbytné pro 

dosaţení úsp chu. Tyto jednotlivé klíčové faktory/oblasti úsp chu firmy, jsou 

zkoumány v ádcích níţe.   

Strategie 

P i volb  vhodné strategie je nutné brát z etel i na moţné riziko z ní plynoucí, toto 

riziko je p ímo závislé na její volb  a provedení. Druh  strategií a moţností jejich 

realizací je nep eberné mnoţství, avšak jejich primárním cílem bývá získání nebo 

udrţení konkurenční výhody. Jedin  dlouhotrvající konkurenční výhoda m ţe 

společnosti zajistit očekávanou prosperitu.  

Společnost z pohledu strategického ízení nedisponuje ţádnou hmatatelnou formou 

firemní strategie. ůvšak z jejího popisu je z ejmé, ţe bude chtít vyuţívat strategii 

diferenciace, kdy se bude snaţit svým zákazník m p inést vyšší hodnotu za jejich 

vynaloţené náklady. Tuto strategii potvrzuje i svým logem „smart composite 

technologies“, kdy se snaţí poukázat na moţnost Hi-Tech ešení zákazníkových 

problém , které je kvalitní, inovativní a dokonce i vzhledné Ěv p ípad  povrchového 

karbonu). Trh, ve kterém společnost míní p sobit, je relativn  omezený, s úzkou 

skupinou potenciálních zákazník  a moţnost diferenciace je dle autora jedinou 
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moţností. ůvšak aby mohla být tato diferenciace v bec moţná, musela společnost 

vynaloţit nemalé finanční prost edky pro unikátní vybavení společnosti. Tyto finanční 

prost edky byly tak ka z absolutní části hrazeny z cizích zdroj , coţ spolu s malým 

procentem nasmlouvaných budoucích zakázek znamená velmi vysoké riziko. 

Struktura 

Jak jiţ bylo uvedeno, společnost v současné dob  vyuţívá práce pouze svých t í 

společník . Tato skutečnost vychází p edevším z malé vytíţenosti výrobního podniku, 

který v současnosti ješt  není 100% p ipraven na výrobu z d vodu úprav a se izování 

strojního vybavení společnosti. Činnosti jednotlivých společník  ve společnosti byly 

popsány výše v kapitole Strategická analýza interní – lidské zdroje. 

Systémy společnosti 

Společnost v současnosti nevyuţívá ţádného sofistikovaného manaţerského či jiného 

informačního systému. Je to zp sobeno p edevším velikostí společnosti, resp. počtem 

„zam stnanc “. Vedení společnosti se domnívá, ţe zavedení takového systému by 

v současnosti bylo jen další zbytečnou ekonomickou zát ţí společnosti, kde by náklady 

na po ízení a implementaci takového systému p evyšovaly jeho p idanou hodnotu. 

Firma za účelem monitorování své činnosti a její ízení vyuţívá pouze nástroj  balíčk  

MS Office a účetního SW Pohoda. Z balíčku MS Office je nejvíce vyuţíváno nástroje 

MS Word, a to za účelem tvorby zakázek, a MS Excel pro analýzu a ešení 

konstrukčních charakteristik kompozitových válc . 

Účetní SW Pohoda je ve společnosti vyuţíván nejen jako program pro ízení účetní 

a da ové agendy, nýbrţ také ve společnosti z malé části nahrazuje onen chyb jící 

informační systém, a to za velmi p íznivou cenu. Ukázkou m ţe být nap . vedení 

skladového hospodá ství, ekonomické ukazatele a analýzy v tomto software. Tento 

produkt samoz ejm  nem ţe konkurovat systém m sestaveným na míru, avšak jeho 

pouţitelnost souvisí p ímo s velikostí podniku, kde v podmínkách společnosti je stále 

ješt  dostatečný. 
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Styl práce vedení 

Společnost, jak jiţ bylo n kolikrát uvedeno, se skládá pouze ze t í společník , z nichţ 

jeden vykonává funkci jednatele. ůčkoliv nejsou podíly ve společnosti rovnocenné, tito 

společníci p ijímají rovnocenné postavení ve společnosti.  

Spolupracovníci 

Popis funkcí společník  ve společnosti je uveden výše v kapitole Strategická analýza 

interní – lidské zdroje.  

Společnost nevyuţívá ţádných motivačních systém , ať uţ uvedených ve 

sm rnicích/p edpisech, či pouze jako slovní úmluvy. Společníci mezi sebou dokonce 

uzav eli dohodu o investování veškerého potenciálního zisku zp t do společnosti po 

dobu rozvoje společnosti. Tato dohoda samoz ejm  m ţe sniţovat motivaci společník  

ve společnosti, avšak společníci p i zakládání společnosti byli na takové úmluv  

domluveni. Tato skutečnost by m la mít za následek rychlejší rozvoj společnosti. 

Schopnosti 

Díky tomu, ţe chod společnosti zajišťují tak ka výhradn  společníci s velkými 

zkušenostmi z oboru, je specializace na nejvyšší moţné mí e. Tito společníci se mimo 

jiné snaţí navšt vovat i školení dodavatel  prezentující novinky z oboru a práci s nimi. 

Mnoho takových ešení je následn  zakomponováno do produktu. V tomto sm ru 

společnost dosahuje vysoké kvality, z níţ mohou t ţit p edevším její klienti.  

Ne všechny oblasti podnikání jsou dle autora práce dostatečn  pokryty, proto bude 

v návrhové části zmín no n kolik oblastí, které musí podnik doplnit, tak aby mohl 

bezproblémov  fungovat. 

Sdílené hodnoty 

Jako asi kaţdá společnost se i naše zkoumaná společnost snaţí, aby kaţdý její zákazník 

byl s jejími produkty spokojen. Jedin  spokojený zákazník se p i dalším nákupu obrátí 

op t na danou společnost. Proto se společnost ídí heslem „náš zákazník, náš pán“. 

Kaţdá zakázka musí být ešena individuáln  a p edevším profesionáln . Jedin  tak se dá 
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zaručit, ţe produkt bude dosahovat poţadovaných parametr  a zákazník bude odcházet 

vţdy spokojen. 

Díky spokojeným zákazník m dostala společnost dobré reference, které jí p inesly další 

zakázky. Dá se íci, ţe tento druh reklamy je pro společnost nejlepším moţným, 

nep ináší firm  další náklady a takoví spokojení zákazníci jsou i určitým druhem 

konkurenční výhody.  

2.6 Finanční analýza 

Jak jiţ bylo n kolikrát uvedeno, ačkoliv společnost byla zaloţena jiţ p ed n kolika lety, 

schopnost vyráb t její cílové výrobky bude dosaţena aţ v následujícím období. Na tuto 

společnost se dá tedy pohlíţet jako na nový start-up projekt. Proto prakticky není moţné 

analyzovat podnik z finančního hlediska v čase. Takovéto výsledky by dosahovaly jiţ 

od počátku zkoumání záporných hodnot, a to zejména kv li dlouhodobé investiční 

činnosti Ěnákup vybavení, generální opravy/úpravy stroj , uzp sobení dílny atd.ě a také 

vývojové činnosti společnosti. Je vhodné zmínit, ţe podnik v tomto dlouhém období 

dosahoval pouze zanedbatelných trţeb, které nepokrývaly ani náklady plynoucí z nájmu 

dílny. 

Rozdílové ukazatele 

Čistý pracovní kapitál 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

ČPK = 1ňŇ 000 – 34 000 

ČPK = řŘ 000 Kč 

Čistý pracovní kapitál dosahuje v současné dob  kladných hodnot, coţ je pro podnik 

pozitivní. ůvšak vezmeme-li v úvahu velikost podniku, společnost se dostává do 

konfrontace se zlatým pravidlem financování a je tedy z ejmé, ţe ČPK je pro ni 

relativn  zbytečn  vysoký a část svých ob ţných aktiv financuje z ad dlouhodobých 

pasiv. 
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 Čisté pohotové prost edky 

ČPP = pohotové peněžní prost edky – okamžitě splatné závazky 

ČPP = 36 000 – 34 000 

ČPP = Ň 000 

Kdyby společnost musela splatit všechny okamţit  splatné závazky, stále by jí z stalo 

malé mnoţství finančních prost edk , konkrétn  Ň tis. korun. 

Tyto dva rozdílové ukazatele p inášejí relativn  pozitivní výsledky, avšak finanční 

analýzu tvo í mnoho ukazatel , které budou zkoumány dále. 

Pom rové ukazatele 

 Ukazatele rentability 

Jiţ po letmém pohledu do účetních výkaz  je z ejmé, ţe tyto ukazatele budou dosahovat 

menších či v tších záporných hodnot, jelikoţ společnost dlouhodob  hospoda í se 

ztrátou.  

Rentabilita aktiv 

ROA = EAT / celková aktiva 

ROA =  -152 000 / 338 000 

ROA = -0,450 

Jak vidno, první ukazatel ze skupiny rentability dosahuje záporných hodnot, které jsou 

zp sobeny, jak bylo avizováno, záporným výsledkem hospoda ení. Rentabilita aktiv 

značí produkční sílu společnosti, zde se však o produkční sílu ani jednat nem ţe. Na 

jednu korunu všech aktiv zde p ipadá -45 % zisku, resp. 45 % ztráty. 

Rentabilita vlastního kapitálu 

ROE = EAT / vlastní kapitál 

ROE = -152 000 / - 122 000 

ROE = 1,246 
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P i pouhém mechanickém výpočtu tohoto ukazatele by se dalo domnívat, ţe podnik 

dosahuje rentability vlastního kapitálu, a to v enormní výši Ětém  1Ň5 %ě. ůvšak je 

nutné si uv domit, ţe není moţné, aby podnik dosahoval kladné rentability, kdyţ 

dosahuje záporného vlastního kapitálu i čistého zisku. 

 Rentabilita investic 

ROI = EBIT / celkový kapitál 

Podnik v současnosti nezvaţuje a ani nemá ţádný investiční projekt, u kterého by bylo 

vhodné počítat jeho rentabilitu. Z pohledu investora je v této situaci taktéţ zbytečné tuto 

rentabilitu počítat. 

 Rentabilita trţeb 

ROS = EAT / tržby 

ROS = -152 000 / 175 000 

ROS = -0,869 

Jak bylo uvedeno na v úvodu této kapitoly, společnost dosahuje záporných hodnot 

rentability, zp sobených ztrátou, proto společnost dosáhla tém  Ř7 halé  ztráty na 

jednu korunu trţeb. ůvšak u společností typu start-upu nebo v počátku podnikání jsou 

tyto výsledky zcela b ţné. D leţité je, aby společnost začala produkovat co nejd íve 

zisk.  

 Ukazatele aktivity 

 Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv = tržby / aktiva celkem 

Obrat celkových aktiv = 175 000 / 338 000 

Obrat celkových aktiv = 0,518 

Jak výsledky naznačují, společnost není schopna vyuţívat efektivn  svoje aktiva. 

Spodní obecná hranice tohoto ukazatele je zhruba 3 x niţší, neţ je doporučována. Tento 

ukazatel íká, ţe veškerá aktiva ve společnosti ud lají pouze 0,518 obrátky za rok, to 

značí vysoké nevyuţití, resp. neefektivitu. 
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 Obrat ob ţných aktiv 

Obrat oběžných aktiv = tržby / oběžná aktiva 

Obrat ob ţných aktiv = 175 000 / 132 000 

  Obrat ob ţných aktiv = 1,ňŇ5 

 Obrat zásob 

Obrat zásob = tržby / zásoby 

Obrat zásob = 175 000 / 49 000 

Obrat zásob = ň,571 

Pro zvýšení vypovídající schopnosti tohoto ukazatele je vhodné zkoumat ho v kontextu 

obratu zásob jakoţto jednu z jeho sloţek. Tento ukazatel íká, ţe více jak ň,5 x za rok se 

zásoby p em nily na jinou formu ob ţného majetku aţ po jejich prodej a op tovné 

naskladn ní. Literatura občas u tohoto ukazatele udává obecnou hranici mezi 4,5-6 

obrátkami. 

 Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob = 365 / obrat zásob 

Doba obratu zásob = ň65 / ň,571 

Doba obratu zásob = 10Ň,Ň1Ň 

Tento ukazatel je pouhým upraveným ukazatelem obratu zásob p evedeného na dny. 

Uvádí, jak dlouho trvá jedno „kolečko“ p em ny zásob po znovu naskladn ní ve dnech, 

v tomto konkrétním p ípadu jim to trvalo 10Ň,Ň1Ň dn .  

 Ukazatele likvidity 

 B ţná likvidita 

Běžná likvidita = oběžný majetek / krátkodobé závazky 

B ţná likvidita = 1ňŇ 000 / 34 000 

B ţná likvidita = ň,ŘŘŇ 

Hodnota tohoto ukazatele značí velmi nízké riziko pro krátkodobé v itele. ůčkoliv 

mnoho autor  odkazuje na zlaté pravidlo financování, současná praxe naznačuje, ţe 
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podniky se snaţí drţet tuto likviditu mezi hodnotami od 1,5-2,5. Proto je zbytečné, aby 

byla jedna koruna krátkodobých závazk  kryta ň,ŘŘŇ Kč ob ţného majetku. 

 Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita = (oběžný majetek – zásoby) / krátkodobé závazky 

Pohotová likvidita = Ě1ňŇ 000 – 49 000) / 34 000 

 Pohotová likvidita = Ň,441  

Zobrazuje, ţe jedna koruna krátkodobých závazk  je pokryta Ň,441 korunami 

pohledávek a hotovosti Ěpokladna, BÚě. V porovnání s p edcházejícím ukazatelem 

naznačuje vyšší váhu ve struktu e ob ţného majetku. 

Okamţitá likvidita 

Společnost k Ň1. 11. Ň017 neeviduje ţádné okamţit  splatné závazky.  

Dlouhodob  vysoká likvidita společnosti m ţe značit narušení jejího výrobního 

procesu, a to díky neefektivnímu vázání finančních prost edk  ve společnosti a díky 

tomu také poklesu výnosnosti společnosti. 

 Ukazatele zadluţenosti 

 Míra zadluţení – ukazatel finančního rizika 

Zadluženost I = cizí zdroje / vlastní kapitál 

Zadluţenost I = 460 000 / -122 000 

Zadluţenost I = -3,770 

Jelikoţ firma hospoda í od doby vzniku se ztrátou, čítá její vlastní kapitál -122 000 Kč. 

Je nutno si uv domit, ţe firma vznikla v dob , kdy byl minimální vklad pro zaloţení 

společnosti s ručením omezeným Ň00 000 Kč, firma tedy za celou dobu p sobnosti 

dokázala „prohospoda it“ ňŇŇ tis. Kč. Je tedy z ejmé, ţe vývoj tohoto ukazatele je 

negativní, tudíţ se podíl cizích zdroj  neustále zvyšuje, proto by takováto společnost 

nemohla být ani potenciálním klientem banky. 
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 Celková zadluţenost – ukazatel v itelského rizika 

Zadluženost II = celkové cizí zdroje / aktiva 

Zadluţenost II = 460 000 / 338 000 

Zadluţenost II = 1,361 

Celkové cizí zdroje dosahují 136,1 % veškerých aktiv společnosti. Takováto 

zadluţenost je povaţována za velmi vysokou, v určitých p ípadech by šla označit 

dokonce za kritickou. V p ípad  úpadku společnosti do insolvence by po rozprodání 

majetku nebylo moţno uspokojit všechny v itele. Více jak ř0 % cizích zdroj  je 

tvo eno dlouhodobými závazky. Vzhledem k tomu, ţe závazky jsou v či společník m, 

není moţno automaticky povaţovat společnost za p edluţenou. 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky 

Úrokové krytí = -152 000 / 21 000 

Úrokové krytí = -7,238 

Je zjevné, ţe podnik negenerující zisk z podnikatelské činnosti není schopen splácet 

úroky plynoucí z cizích zdroj  financování, resp. krátkodob  m ţe, neţ vyčerpá veškeré 

finanční zdroje. Z pohledu investora je takováto investice v současné situaci 

problematická. 

Sumarizace 

Výsledky jednotlivých ukazatel  popsaly současnou situaci podniku jako kritickou. Je 

to zp sobeno zejména typem společnosti, na kterou je nutno v současnosti pohlíţet jako 

start-upovou společnost. Podnik k dnešnímu dni nevytvo il tak ka ţádnou p idanou 

hodnotu a spolu s vysokými náklady dosahuje špatných výsledk . 

Ţádný z ukazatel  rentability nenabýval kladných hodnot, resp. ani nemohl, jelikoţ 

všechny tyto ukazatele mají ve své konstrukci výpočtu n jakou formu zisku, avšak 

společnost dosahovala po celou dobu ztráty. Proto se podnik jeví pln  nerentabilní, 

nicmén  tato situace by se m la po startu výroby rychle zm nit. K této zm n  by mohla 

dopomoci i da ová ztráta, která je uplatnitelná aţ 5 let zp tn  Ěsníţení základu dan ě. 
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Ukazatele aktivity popisují podnik z globálního hlediska za neschopný efektivn  

vyuţívat svoje zdroje. Pozitivn  lze hodnotit obrat zásob, který značí, ţe společnost 

nemá p ebytečné mnoţství zásob. Z analýzy t chto ukazatel  a výkaz  vyplynulo, ţe 

společnost má zejména problém s vyuţitím dlouhodobého hmotného majetku, který 

tvo í absolutní část aktiv. 

Ukazatele likvidity vycházejí pro v itele velmi pozitivn , popisují současnou situaci 

podniku aţ za likvidní. Společnost má dokonce více krátkodobého finančního majetku 

neţ celkových krátkodobých závazk , nehled  na skutečnost, ţe má další ob ţný 

majetek.  

Společnost je v současnosti jiţ p edluţena, avšak dle ukazatel  likvidity je stále 

v platební schopnosti, tzn. ţe jí nehrozí okamţitý úpadek, coţ je pozitivní. Bude-li však 

nadále hospoda it současným tempem, úpadek je nevyhnutelný. V současné situaci 

nem ţe podnik dostat ani úv r, vyplývá to nejen z p edluţenosti podniku, ale zejména 

z nízkého obratu jeho prost edk  k podnikání a nízké rentabilit , resp. ţádné, která 

znamená ztrátu.  

Díky znalosti podniku je však nutno podotknout, ţe společnost se skutečn  do úpadku, 

resp. do insolvence, v zásad  ani dostat nem ţe. Je to zp sobeno p edevším vlastnickou 

strukturou společnosti, kde veškeré dlouhodobé závazky společnosti plynou za 

společníky.  
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3 VLůSTNÍ NÁVRHY EŠENÍ 

Karbon-kompozitové technologie jsou známy jiţ delší dobu, avšak jejich 

k masov jšímu vyuţití začalo docházet aţ na sklonku tohoto tisíciletí. Do této doby 

byly tyto technologie pro b ţné podniky absolutn  finančn  nedostupné a tak ka 

neznámé. Velké zlevn ní nastalo aţ masov jší výrobou karbonových pláten/roving  

a mimo jiné i vstupem levných čínských výrobk  na celosv tový trh. Díky tomu se 

karbonové výrobky mohly objevit v mnoha jiţ b ţných oblastech a odv tvích.  

Zkoumaná společnost byla zaloţena v roce 2011, avšak schopnost plné výroby nastává 

aţ v současnosti. Doba, za kterou tato firma byla schopna vyprodukovat první svoje 

výrobky, zhruba odpovídá polovin  času masového rozší ení celého odv tví. Pokrok 

není jist  tak rychlý jako v oblasti IT technologií, nicmén  srovnáme-li ho nap . se 

strojním obráb ním, d lá toto odv tví tak ka mílové kroky.  

V neposlední ad  n které v decké články poukazují na moţnost nahrazení karbonu 

v automobilovém pr myslu celulózou, která je však v současnosti velmi drahá. To by 

m lo za následek ukončení investicí do masové výroby karbonových roving  a konec 

jejich zlev ování. M lo by se pravd podobn  jednat p edevším o nosné části 

automobil , které nejsou b ţn  viditelné. Z estetického hlediska by tyto výrobky 

nem ly konkurovat karbonové produkci. Nicmén  pouţití celulózy jako kompozitu 

v automobilovém pr myslu je dle autora spíše snem ekologicky smýšlejících v dc .  

Tímto úvodem cht l autor poukázat na vývoj a turbulentnost tohoto odv tví jakoţto 

podn t k zamyšlení. 

3.1 Výchozí podmínky ešení 

Z analýzy vnit ního prost edí vyplynulo, ţe se společnost nev nuje mnoha d leţitým 

oblastem nutným pro podnikání, a to buď v bec, nebo velmi sporadicky. Je tedy z ejmé, 

ţe takovouto společnost by beze zm n v budoucnu nečekaly ţádné pozitivní vyhlídky. 

Jediné pozitivum, které autor v současnosti na společnosti spat uje, je schopnost 

společník  p i vývoji a administrativní činnosti. Současn  je dle n j vhodné ocenit, ţe si 

společníci za provád né výkony pro společnost nenárokují jakoukoliv odm nu, kterou 

by však brzy stejn  nebylo z čeho vyplácet.  
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Je z ejmé, ţe oblast výroby a administrativy má společnost dob e podchycenou, avšak 

nap . oblast marketingu a prodeje je pro společnost velkou neznámou, nicmén  u start-

upových společností to nebývá nic neobvyklého. I proto velké mnoţství takovýchto 

společností zanikne d íve, neţ začne prodávat. Plyne to p edevším z nedostatku 

praktických a teoretických znalostí vlastníka, který zakládá svoji firmu p edevším na 

základ  technických a praktických zkušeností a opomíjí mnoho d leţitých oblastí ízení 

podniku.  

Pro podnik by m lo být ze všeho nejd leţit jší sehnat odbyt pro výrobní činnost. U 

začínajících podnik  je b ţné, ţe nemají zdroje nazbyt, proto od všech investicí 

vlastníci očekávají/poţadují okamţitou ziskovost, tudíţ i vysokou nákladovou 

efektivnost. Všechny prost edky musí být vynaloţeny účinn . Nelze tedy neustále 

investovat veškerý kapitál do vývoje, jak konala zkoumaná společnost. Podnik se m l 

jiţ v počátku zam it na masov jší výrobu klasických válc  a dodatkového zboţí, které 

by alespo  částečn  hradily náklady na vývoj pneumatických h ídelí. Opačný postup, 

který zvolili společníci, byl nejmén  vhodný. Vývoj takového výrobku je z finančního 

hlediska značn  nákladný, ale také velmi riskantní.  

Společnost resp. společníci si nedali p i zakládání společnosti tak ka ţádný cíl, tím spíše 

vizi, je tedy z ejmé, ţe nemohli mít ani ţádnou strategii. Jediným cílem bylo vyvinutí 

unikátní karbon-kompozitové pneumatické upínací h ídele, avšak i u tohoto cíle 

chybovali, kdyţ opomn li jakýkoliv časový horizont. Veškerý zám r společnosti byl 

zkonstruovat h ídel s pneumaticky vysouvanými komponenty, která by díky své 

konstrukci dosahovala značn  vyšší tuhosti, a to p i niţší hmotnosti. Současn  se 

u tohoto výrobku společnost snaţila oddálit co nejvíce moţnou delaminaci, kterou 

konkurenční válce p i p etíţení trpí.  

Další z ady problém  autor spat uje v tém  absolutn  chyb jícím 

prodejním/distribučním kanálu karbonových válc  a h ídelí. Podnik sice má pár 

kladných referencí, současn  však tyto reference sm ují spíše k dodatkovému zboţí, 

jehoţ výrobu společnost částečn  vykonávala p i vývoji pneumaticky vysouvaných 

h ídelí. Nelze se tedy domnívat, ţe by podniky, které odebíraly/odebírají toto dodatkové 

zboţí, mohly mít jakýkoliv zájem o h ídele a válce.  
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3.2 Návrh ešení 

Vize 

Vytvo it ryze český nezávislý podnik zabývající se výrobou karbon-kompozitových 

výrobk , orientující se na BŇB a BŇC obchod. V p ípad  karbon-kompozitových válc  

a h ídelí by m la být společnost schopna obstát p ed zahraniční konkurencí, a to nejen 

v počtu prodaných kus  v tuzemsku, ale p edevším ji kvalitativn  p edčit. V rámci BŇC 

obchodu by se m l stát podnik známým jako úpravce a výrobce sportovních komponent, 

a to včetn  motoristického sportu.  

Strategie 

Podnik by se m l stát do 5 let jedničkou na tuzemském trhu v oblasti výroby karbon-

kompozitových válc  a h ídelí. Současn  by tato společnost m la navázat spolupráci 

s domácími a zahraničními distributory. Internetové stránky, jakoţto hlavní místo 

distribuce sportovních komponent, by m ly obstarat p es 30 zakázek m síčn  s 95% 

spokojeností zákazník .   

Cíle – jsou sestaveny na rok 2018 

Prvo adým cílem společnosti by m lo být oslovení všechny potenciálních klient  na 

jiţní Morav , kte í by mohli mít zájem o karbonové válce, se kterými jiţ má firma 

zkušenosti.  

Pro tento účel musí společnost vytvo it pozici obchodního zástupce, který si po 

telefonickém oslovení zákazníka domluví osobní sch zku, na které p edstaví karbonové 

válce jakoţto jiţ funkční ešení. Zárove  by se však m l zmínit, ţe společností bude 

v brzké dob  vyvinut a otestován karbonový válec fungující i jako h ídel s pneumaticky 

ovládanými výsuvnými elementy.  

Pozice obchodních zástupc  vykonávají u v tšiny malých společností zejména 

společníci. Proto lze této společnosti jen doporučit, aby tento krok taktéţ zváţila, 

zejména z ekonomických d vod . Výhodou je, ţe tito společníci jsou jiţ dob e znalí 

technických moţností vlastní i cizí produkce, díky tomu jsou schopni nenásiln  

poukázat na výhody karbon-kompozitových válc  a d vody, proč je nakupovat u dané 
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společnosti. Tito společníci by m li být také velmi p esv dčiví a zvídaví, tak aby díky 

t mto sch zkám dokázali odhalit skutečné pot eby zákazník , které by díky své pozici 

v podniku m li implementovat do samotných výrobk . Dá se tedy íci, ţe tento 

společník tak p ebere roli nejen obchodního zástupce firmy, ale částečn  

i marketingového specialisty. Taktéţ je vhodné doporučit, aby se tento společník, resp. 

společníci, zúčastnil kurz  a seminá , díky kterým zlepší svoje komunikativní 

dovednosti a širší pov domí o obchodních a marketingových činnostech v podniku.  

Dále by se společnost m la zam it na propagaci, kterou absolutn  pomíjí, ačkoliv jiţ 

p ed n kolika lety nechala na zakázku ud lat logo. Bylo by tedy vhodné, aby veškeré 

výrobky, u kterých to povaha v ci dovoluje, byly označeny logem a kontaktem na 

společnost. V současnosti mnoho zákazník  ani netuší, ţe vyuţívají výrobek, jehoţ 

součástky se skládají z výrobk  zkoumané společnosti. Náklad na takovouto propagaci 

by se pohyboval ádov  v rovin  stokorun.  

S propagací souvisí i označení společnosti, která dopom ţe alespo  k oblastnímu 

zviditeln ní. Označení společnosti je nákladem lehce vyšším, ádov  se jedná o náklad 

n kolika tisícikorun. Zde by bylo vhodné nechat ud lat velký nápis se jménem 

společnosti na fasádu podniku a velkou ceduli na vstupní bránu do areálu společnosti 

s popisem její činnosti a kontaktem na jednatele.  

V dnešní dob  je tak ka nepochopitelné, ţe společnost nedisponuje ţádnými webovými 

stránkami nebo alespo  profilem na sociálních sítích. Dle názoru autora jsou pro oblast 

BŇB dostačující základní webové stránky. Tyto stránky si jsou společníci schopni 

naprogramovat sami, a to díky šablonám a program m k tomu určeným ĚWordPress 

atd.).  V p ípad  tvorby takovýchto stránek na zakázku se cena pohybuje kolem 

10.000 Kč.  

Karbonové technologie se v současnosti t ší značné oblib , a to nejen z d vodu jejich 

vlastností, ale i estetického hlediska. Velké mnoţství zákazník  si výrobky z karbonu 

kupuje jen z d vodu jejich image, toho by společnost m la vyuţít a podpo it/rozší it 

výrobu svých dodatkových výrobk . Společnost má v současnosti prost edky 

a schopnosti pro výrobu tak ka jakéhokoliv výrobku z karbonu, coţ však m ţe být pro 

velké mnoţství klient  zbytečn  drahé. Pokud však klient poţaduje p edevším 
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karbonový vzhled výrobku, společnost je schopna takovýto výrobek pouze „potáhnout“ 

vrstvou karbonu. Díky tomu bude tento výrobek esteticky karbonový, ale cenov  značn  

levn jší neţ jeho plnohodnotná varianta. Toto ešení by mohlo vyhovovat zejména 

zákazník m, kte í nepoţadují vlastnosti karbonu, ale cht jí být IN. Pro výrobce spočívá 

výhoda takovéto „polotučné“ varianty zejména v absenci formy, která se v p ípad  

kusové výroby nevyplatí, jako forma v tomto p ípad  slouţí samotný objekt k potaţení. 

Dle autora by po takovýchto pouze estetických dílech byl velký zájem v oblasti 

automobilových a motocyklových nadšenc , kte í vyuţívají mnoho esteticky 

podobných náhraţek karbonu zejména kv li finanční stránce. Tato zejména mladá 

klientela nakupuje v e-shopech, na které mají mnohem vyšší poţadavky, neţ zákazníci 

B2B obchodu, u kterých je d leţitý p edevším fyzický kontakt. Cena takovýchto 

webových stránek začíná zhruba od ň0.000 Kč. Současn  pro tvorbu je nezbytné 

vlastnictví portfolia fotek, na kterých společnost ukáţe svoje moţnosti a schopnosti, 

které však podnik zatím nevlastní.  

3.3 Souvislosti a vazby finančního plánu na zkoumaných analýzách 

Závislost trţeb společnosti na HDP pravd podobn  nelze v tomto oboru jednoznačn  

potvrdit. Patrn  neexistuje ţádná studie, která by tento relativn  mladý obor zkoumala 

z tohoto hlediska, a to ani v celosv tovém m ítku. Proto autor práce vycházel 

z obecných poznatk , které platí pro takto specifické zboţí, které lze ve své podstat  

nazvat i zboţím „luxusním“ v tomto odv tví. Spojitost trţeb společnosti s HDP 

tuzemska spat uje autor zejména v návaznosti na hlavní zdroje současného a dle 

predikcí i budoucího r stu, jimiţ jsou zejména rostoucí spot eba domácností a investiční 

aktivita firem. 

R st spot eby domácností vychází ze zvyšujících se mezd zam stnanc  a současné 

pozitivní politické, ekonomické a sociální situace, která dává domácnostem vysokou 

jistotu na udrţení jejich p íjm .  V kontextu t chto faktor  dochází k r stu ţivotní 

úrovn  tuzemských občan  a jejich ochoty utrácet své Ěnejeně p ebytečné finanční 

prost edky za mnohem kvalitn jší a draţší výrobky, kterými karbonové výrobky 

bezesporu jsou. Proto se dá očekávat, ţe se takováto zvyšující se spot eba, resp. celkový 

r st HDP, projeví na p ílivu nových zakázek dodatkového zboţí, které je zam eno na 

BŇC obchod. Rostoucí prodeje by m lo zaznamenat zboţí zejména v oblasti auto-moto 
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sportu a klasického sportu Ěwindsurfing, cyklistika, hokej atd.ě. V neposlední ad  by 

m l být zvýšen i odb r odtok  a st ţ , na kterém se odrazí rostoucí poptávka po 

lodích.   

Rostoucí investiční aktivita firem by dle autora m la znamenat p edevším rostoucí 

investice do nových technologií, jeţ mohou zvýšit konkurenceschopnost podnik . 

Jednou z takových moţností m ţe být i dodatečná implementace karbonových ešení, 

které díky svým vlastnostem dokáţí p inést úsporu v delším časovém horizontu. 

Takovýmto ešením mohou nap . být i karbonové válce/h ídele, které zkoumaný podnik 

nabízí. Společnost začíná být stále více oslovována podniky a zákazníky, kte í cht jí 

inovovat své výrobky pomocí karbonových technologií p edevším za účelem sníţení 

hmotnosti a zvýšení pevnosti daného komponentu. Taktéţ se objevují společnosti 

poptávající karbonové ešení, které je mnohdy z funkčního hlediska tak ka zbytečné, 

kdy je zákazníkem kladen poţadavek p edevším na materiál, a to pro jeho estetičnost a 

jméno více neţ pro jeho vlastnosti, coţ d íve nebylo v bec b ţné.  I zde se autor 

domnívá, ţe je určitá spojitost s rostoucím HDP jakoţto výkonností ekonomiky 

a rostoucí investiční aktivitou podnik . Pouze podnik, který stále inovuje, m ţe být 

trvale úsp šný a konkurenceschopný. Tato autorova hypotéza však nedementuje 

skutečnost, ţe se m ţe jednat o soubor r zných faktor  p sobících na tento vývoj. Je 

však velmi pravd podobné, ţe mezi dominantními faktory bude práv  tento. 

Ze získaných údaj  sociáln -kulturních faktor  uvedené v analytické části vyplývá, ţe 

díky rostoucímu podílu vysokoškolsky vzd laných občan  a pr m rnému 

produktivnímu v ku občan  m ţe mít zkoumaná společnost problém s nalezením 

a zam stnáním vhodných zam stnanc  Ězam stnanci budou vyuţívání zejména pro 

relativn  fyzicky náročnou práci, p ičemţ musí pochopit a zvládat základní 

technologické postupyě. Proto je nutno počítat s náklady na takového zam stnance 

alespo  ve výši 40 tis. Kč m síčn . 

Všechny tyto výsledky byly zohledn ny p i tvorb  návrhu finančního plánu, p ičemţ je 

vhodné zd raznit, ţe bylo kalkulováno s pozitivním vývojem t chto ukazatel , který je 

v současnosti predikován experty. 
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V současnosti lze výsledky analýzy PEST komentovat v kontextu zkoumané společnosti 

relativn  pozitivn . Obecn  lze prost edí, ve kterém společnost hospoda í, popsat jako 

podnikatelsky p ív tivé, které však m ţe mít v budoucnu určité hrozby a omezení. Za 

samotnou hrozbu lze označit i velmi rychlý r st ekonomiky, který je na první pohled 

pozitivní. Velmi rychlý r st však m ţe znamenat inflační riziko, které se musí zejména 

ČNB snaţit potlačit. Jiţ nyní není mnoho tuzemských firem schopno uspokojit svoje 

zákazníky z d vodu absence zam stnanc  Ěnízká nezam stnanostě. Tento rychlý r st 

ekonomiky a chyb jící zam stnanci zp sobují, ţe se Českárepublika (resp. ekonomika) 

p eh ívá, coţ m ţe mít v budoucnu jiţ avizované negativní dopady.  

3.4 Finanční plán 

Autor práce se ve svých návrzích a tvorb  finančního plánu neopírá pouze o své 

zkušenosti z oboru a o pravd podobný vývoj ekonomicko-hospodá ských faktor  

(HDP, inflace atd. – část práce v nované PEST analýzeě, nýbrţ pro zp esn ní predikcí 

vyuţívá informací získaných skrze spolupracující firmu zabývající se p edevším 

opravou a výrobou klasických kovových válc . V kooperaci s touto firmou byli její 

obchodní partne i dotazováni na potencionální zájem o karbon-kompozitové ešení pro 

jejich výrobní linky. ůčkoliv se jednalo pouze o jednotkové mnoţství společností, jejich 

odpov di p inesly značn  reáln jší pohled na tvorbu celého podnikatelského plánu. 

Klíčovou veličinou pro tvorbu finančních plán  je velikost trţeb v daném období. 

Z tohoto d vodu bude prvn  predikován výkaz zisku a ztráty. Predikce bude sestavena 

pro rok 2018 v m síční podob  a pro roky Ň0Ň0 a Ň0Ň1 ve čtvrtletní podob .  

Z d vodu start-upové společnosti není pro predikce moţné vyuţít metod kvantitativních 

povah, jako jsou extrapolace časových ad nebo regresní analýza, jelikoţ tyto metody 

pracují s časovými adami minulých let, které v p ípad  zkoumaného podniku existují, 

avšak z d vodu nevyvíjení činnosti společnosti nelze tato data vyuţít. 

Jak jiţ bylo uvedeno, autor práce vyuţívá zejména metod kvalitativního prognózování, 

které je zaloţeno na jeho názoru a odpov dích získaných z pr zkumu. Obecn  se dá 

íci, ţe jsou tyto metody vzhledem k současnému dynamickému okolí vhodn jší neţ 

metody kvantitativní povahy, avšak i tyto metody mají svoje limity.  
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Predikovat trţby zaloţené na odhadu prodaného mnoţství  jednotlivých výrobk  není 

v zásad  moţné, neboť výroba je velmi specifická a p edevším kusová. Ceny válc  

a h ídelí se b ţn  pohybuji v  rozp tí od 5 tis. do 75 tis. Kč dle velikosti, síly st n 

a obsahu karbonu v kompozitu. Proto práce nepočítá s jednotkovými cenami výrobk , 

ale s celkovými sumami trţeb za dané období. V p ípad  dodatkového zboţí je situace 

obdobná, avšak zde se ceny výrobk  b ţn  pohybují v rozmezí od 150 do Ň000 Kč. Je 

z ejmé, ţe podobná situace platí pro variabilní náklady.  

Je vhodné také zmínit, ţe finanční plán kalkuluje s jiţ nasmlouvanými zakázkami 

dodatkového zboţí pro rok Ň01Ř v hodnot  zhruba Ň40 000 Kč, které jsou rovnom rn  

rozloţeny do tohoto období. 
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Graf 4: Výkaz zisku a ztráty - predikce roku 2018 
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Tabulka 1: Výkaz zisku a ztráty - predikce roku 2018 

VÝKA) )ISKU A )TRÁTY - predik e roku  v elý h tis. Kč  

 

2017 Leden Ú or Březe  Duben Květe  Červe  Červe e  Srpen )áří Říje  Listopad Prosinec 

Trž y za prodej z oží 175 20 20 50 50 75 75 100 100 150 150 200 210 

KUMULOVANÉ VÝNOSY 175  1200 

Výko ová spotře a 165 16 16 35 35 52,5 52,5 70 50 75 75 100 105 

Oso í áklady 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 40 

Ostat í provoz í áklady 40 8 8 8 8 58 9 9 9 10 10 10 10 

Odpisy (DHM a DNM) 122 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Náklady elke  327 34 34 53 53 120,5 71,5 129 109 135 135 160 165 

KUMULOVANÉ NÁKLADY 327  1199 

)ISK/)TRÁTA V OBDOBÍ 
 

-14 -14 -3 -3 -45,5 3,5 -29 -9 15 15 40 45 

)ISK/)TRÁTA -152 1 
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Vysvětlivky ad Tabulka VZZ – pozor, kategorizace nemusí striktně odpovídat účetnímu 

dělení 

Výkonová spot eba – spot eba materiálu 

- Spot eba energie 

- Služby 

Osobní náklady – mzdové náklady na zaměstnance 

Ostatní provozní náklady – Nájemné 

- Opravy/úpravy 

- Náklady na prezentaci 

- Pojištění 

Společnost uzav ela rok Ň017 se ztrátou ve výši 15Ň tis. Kč., avšak predikce pro rok 

2018 jsou mírn  optimističt jší.  

V úvodu roku se nedají očekávat ţádné významné zm ny, společnost bude 

v počátku prvního čtvrtletí t ţit zejména z nasmlouvaných zakázek pro rok 2018. Jak 

bylo avizováno výše, tyto nasmlouvané zakázky budou dosahovat pr m rné hodnoty 

20 tis. Kč m síčn . Od konce prvního čtvrtletí se dá očekávat mírný r st trţeb, 

zp sobený rostoucí poptávkou po válcích a dodatkovém zboţí díky vyšší aktivit  

společník .  

Ve druhém čtvrtletí je počítáno s jednorázovým r stem ostatních provozních náklad , 

a to do výše 58 tis. Kč. Do t chto náklad  jsou započteny zejména výdaje spojené s jiţ 

doporučovanou propagací Ěwebové stránky, úprava fasády s logem společnosti atd.ě 

a výdaje vynaloţené na obchodní/marketingové kurzy/seminá e pro jednoho ze 

společník . Po t chto seminá ích/kurzech by m l tento společník začít kontaktovat 

potenciální klienty s cílem nastartování r stu trţeb. 

Pro t etí čtvrtletí tohoto roku je predikován takový odb r výrobk , který jiţ není v silách 

společník  samostatn  vyrobit, proto od července tohoto roku je kalkulováno se 

zam stnáním jednoho zam stnance, a to zejména na výrobní činnost. Kv li situaci na 

trhu práce se dá očekávat, ţe zam stnání takového zam stnance p ijde společnost 
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zhruba na 40 tis. Kč m síčn . Je zjevné, ţe zaškolení nového zam stnance bude mít vliv 

zejména na vyšší výkonovou spot ebu zp sobenou zvýšenou zmetkovitostí, avšak dá se 

očekávat, ţe tato výkonová spot eba v následujícím m síci klesne. 

Ve čtvrtém čtvrtletí se očekává, ţe zam stnanec je jiţ schopen pln  samostatné výroby. 

Díky tomu bude moci jeden ze společník  vykonávat pouze obchodní činnost, tak aby 

splnil plán a zvládl oslovit všechny potenciální klienty na jiţní Morav . Dále se dá 

očekávat, ţe v tomto čtvrtletí bude jiţ úsp šn  otestována karbonová h ídel s výsuvnými 

elementy, která by se m la dostat v následujícím roce do výroby. 

Cílová hrubá marţe společnosti by se m la pohybovat kolem 50 % úhrnu výkonové 

spot eby a osobních náklad . Je z ejmé, ţe v počátku roku takovéto marţe podnik ani 

zdaleka dosahovat nebude, a to zejména díky vyšší zmetkovitosti, nízkým slevám 

a tak ka absolutn  kusové výrob . Ale v pr b hu roku bude tato hrubá marţe velmi 

pravd podobn  r st aţ do chvíle zam stnání zam stnance Ěčervenecě, který tento r st na 

malý čas minimáln  zastaví, patrn  však dojde i k jejímu poklesu a to kv li nár stu 

výkonové spot eby a zaučování nového zam stnance. Koncem roku se však 

p edpokládá, ţe cílová marţe bude napln na. 

Dle predikce v tomto roce nebude společnost provád t ţádné investice, které by musela 

odepisovat, proto jsou odpisy stále ve stejné výši jako v roce p edešlém. V rámci 

zjednodušení je kalkulováno pouze s da ov  uznatelnými náklady. 

Dle p edpov di by se společnost m la stát stabiln  ziskovou od zá í roku 2018 s výší 

kumulovaného zisku 1 tis. Kč za celý rok Ň01Ř. Takovýto zisk by společnost b ţn  

musela zdanit 19 % (da  z p íjmu POě, avšak zkoumaná společnost dosahovala 

v p edcházejících obdobích ztráty ve výši 500 tis. Kč., kterou bude nyní utilizovat. 
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VÝKA) )ISKU A )TRÁTY - predikce roku 2019/2020 

Náklady elke Trž y za prodej  z oží )ISK/)TRÁTA V OBDOBÍ 

VÝKA) )ISKU A )TRÁTY - predikce roku 2019/2020 v elý h tis. Kč  

 

Q1/2019 Q2 Q3 Q4 Q1/2020 Q2 Q3 Q4 

Trž y za prodej z oží 800 900 1000 1200 1200 1400 1500 1600 

KUMULOVANÉ VÝNOSY        3900           5700 

Výko ová spotře a 400 450 600 660 600 700 825 800 

Oso í áklady 120 120 240 240 240 240 360 360 

Ostat í provoz í áklady 30 30 20 20 25 30 30 30 

Odpisy (DHM a DNM) 30 30 40 40 40 40 72 72 

Náklady elke  580 630 900 960 905 1010 1287 1262 

KUMULOVANÉ NÁKLADY       3070            4464 

)ISK/)TRÁTA V OBDOBÍ 220 270 100 240 295 390 213 338 

)ISK/)TRÁTA       830          1236 

Tabulka 2: Výkaz zisku a ztráty - predikce roku 2019/2020 

Graf 5: Výkaz zisku a ztráty - predikce roku 2019/2020 
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Pro rok Ň01ř lze predikovat další r st trţeb, který bude taţen zejména r stem poptávky 

po válcích a dodatkové výrob . V p ípad  upínacích h ídelí, jakoţto zcela nového 

sortimentu výroby, se nedá očekávat výrazný podíl na trţbách, zejména z d vodu jejich 

ceny a počáteční opatrnosti firem takovéto zboţí objednávat od relativn  malé 

společnosti. Jméno společnosti by se však v tomto roce jiţ m lo dostat do pov domí 

tuzemských společností vyuţívajících zejména válce a h ídele všech druh .  

Ke konci druhého kvartálu bude odepsána část dlouhodobého hmotného majetku, díky 

čemuţ klesnou odpisy na 10 tis. Kč za čtvrtletí. ůvšak k počátku následujícího čtvrtletí 

by m l být zakoupen a za azen do majetku autokláv v hodnot  1,1 mil Kč Ěviz rozvaha 

níţeě.  

ůutokláv je za ízení spadající do Ň. odpisové skupiny, u které je roční sazba 

odepisování pro lineární odpisy rovna 11 % v prvním roce po ízení, v následujících 

letech je tato sazba 22,5 %. Výpočet je následn  jednoduchý: 

Roční odpis = Ěvstupní cena * odpisová sazba odepisováníě / 100 

Roční odpis = Ě1 100 000 * 11) / 100 

Roční odpis = 1Ň1 000 Kč 

V prvním roce by m lo být z toho dlouhodobého hmotného majetku odepsáno 

121 tis Kč, coţ po zaokrouhlení p ipadá na ň0 tis. Kč za kvartál. Takovýto odpis bude 

p etrvávat aţ do poloviny roku Ň0Ň0, kdy se m ní odpisová sazba odepisování pro 

zbytek období. Takovýto odpis bude následn  dosahovat roční výše Ň47,5 tis. Kč, 

v p epočtu necelých 6Ň tis. Kč za kvartál. 

Ve t etím čtvrtletí se dá očekávat, ţe firma bude nucena zam stnat dalšího zam stnance, 

op t pro výrobní činnost. Tento zam stnanec bude muset být op t proškolen, proto 

dojde v tomto kvartálu k dočasné omezení obchodní činnosti společnosti v návaznosti 

na omezené mnoţství času společník . Kv li tomuto omezení je pravd podobné, ţe 

v počátku tohoto období nebudou oba zam stnanci pln  vytíţeni a dojde tak k poklesu 

hrubé marţe.  
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Společnost by v tomto roce m la hospoda it jiţ se ziskem 830 tis. Kč a jeden ze 

společník  by se m l tak ka výhradn  v novat pouze obchodní, resp. jiţ i částečn  

marketingové činnosti. Aby společnost nemusela platit da  z p íjmu, m la by v tomto 

roce utilizovat zbytek ztráty. Tento odpočet by m l znamenat sníţení základu dan  na 

zhruba 330 tis. Kč. Současn  by společnost m la zváţit, zda nedosáhne na vyuţití 

odečitatelné poloţky výzkumu a vývoje Ědále jen „VaV“ě. Díky velmi specifickým 

poţadavk m zákazník  a zakázkové výrob  karbonových kompozit , jejichţ vlastnosti 

lze značn  m nit jiţ pouhým sklonem karbonových vláken, je velmi pravd podobné, ţe 

společnost nebude mít problém s vyuţitím poloţky VaV. 

P itaţlivost VaV spočívá v moţnosti uplatnit si vynaloţené náklady na projekt výzkumu 

a vývoje Ňx. Prvn  jako b ţn  da ov  uznatelný náklad a po druhé jako odečitatelnou 

poloţku od základu dan .  

K určení, zda se skutečn  jedná o VaV, slouţí základní pravidlo p vodn  stanovené 

americkou nadací pro v du (National Science Foundation): „Je-li prvo adým cílem 

dosáhnout dalšího technického vylepšení výrobku nebo procesu, pak práce pat í do 

rámce definice VaV. Jestliže je na druhé straně výrobek, proces nebo p ístup v podstatě 

daný a prvo adým cílem je vytvo it trhy, provádět p edvýrobní plánování nebo hladce 

zprovoznit výrobní nebo kontrolní systém, tyto práce již nejsou VaV.“ 

Rok Ň0Ň0 je predikován ve znamení udrţitelného r stu. Výrazn jší podíl na trţbách by 

jiţ m l p ipadat na pneumaticky ovládané h ídele s výsuvnými elementy. V tšina t chto 

odb r  by m la p ipadat na spolupracující firmy, které jiţ odebírají karbonové válce 

jako funkční ešení a které jiţ nemají obavy z draţších, pneumaticky ovládaných 

h ídelí. 

Od t etího čtvrtletí se dá očekávat zam stnání dalšího zam stnance, který by zejména 

vypomáhal ve výrob  a p ipravoval zakázky na expedici. Dále se dá p edpokládat, ţe 

v tomto roce budou internetové stránky p inášet 15 malých zakázek m síčn , které by 

m l zpracovávat také tento zam stnanec.  

Kumulované výnosy za tento rok by m ly dosahovat výše 5,7 mil. Kč a kumulované 

náklady 4,464 mil. Kč. Společnost by tedy m la hospoda it op t se ziskem, a to ve výši 

1,236 mil. Kč.  
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ůutor se op t domnívá, ţe by společnost nemusela zda ovat zisk ani v tomto roce díky 

jiţ zmi ované poloţce VaV. Poloţku VaV by společnost vyuţívala zejména p i 

specifické výrob  pneumatických h ídelí, jejichţ podíl by m l být značn  vyšší neţ 

v roce p edešlém.  

Pro nacházející rok je však pravd podobné, ţe podnik jiţ nebude schopen obhájit 

v tšinu náklad  touto poloţkou, proto se dá očekávat, ţe společnost bude jiţ v dalších 

letech Ěv p ípad  kladného výsledku hospoda eníě muset platit da  z p íjmu právnických 

osob. 
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ROZVAHA (bilance) – predikce ke dni 31. 12. 2018 

Vy ra é údaje v elý h tis. Kč 

Tabulka 3: Rozvaha (bilance) - predikce k 31. 12. 2018 

AKTIVA brutto korekce netto minulé 
období 
netto 

PASIVA běžné 
účetní 
období 

minulé 
účetní 
období 

STÁLÁ AKTIVA 642 439 203 203 VLASTNÍ KAPITÁL -121 -122 

Dlouhodobý hmotný majetek 642 439 203 203 Základní kapitál 200 200 

Dlouhodobý nehmotný majetek         Fondy/nerozdělený zisk/ztráta -322 -170 

Dlouhodobý finanční majetek         Zisk/ztráta běžného účetního období 1 -152 

            

OBĚŽNÁ AKTIVA 210   210 132 CIZÍ ZDROJE 534 460 

Zásoby 100   100 49 Rezervy    

Dlouhodobé pohledávky         Dlouhodobé závazky 479 426 

Krátkodobé pohledávky 70   70 47 Krátkodobé závazky 55 34 

Krátkodobý finanční majetek 40   40 36 Bankovní úvěry a výpomoci    

            

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ       3 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ     

AKTIVA CELKEM 852 439 413 338 PASIVA CELKEM 413 338 
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Bilance pro zkoumanou společnost by dle predikce m la k ň1. 1Ň. Ň01Ř skončit se 

sumou aktiv a pasiv ve výši 41ň tis. Kč.  

Dá se očekávat, ţe firma jiţ bude muset investovat do svého dlouhodobého hmotného 

majetku za účelem vylepšení/technického zhodnocení majetku, pro zachování 

konkurenceschopnosti Ětj. nebude se jednat o pouhé opravyě. M lo by se jednat zejména 

o dopln ní a vým nu chyb jících/pokaţených unášeč /paliček velkého pletacího stroje 

za jejich nový typ, který lépe plete karbonové vlákno. Tyto investice by m la společnost 

provést formou reinvestice odpis , kdy kaţdoročn  odepisovaných 1Ň0 tis. Kč investuje 

zp t do dlouhodobého majetku. Díky tomu z stane netto hodnota stálých aktiv 

(203 tis. Kčě na stejné výši jako v minulém období. 

Dle predikce by m la r st ob ţná aktiva, a to do výše Ň10 tis. Kč, zejména díky 

rostoucím zásobám, které bude muset firma drţet z d vodu rostoucích trţeb v tomto 

období. Současn  se dá očekávat r st krátkodobých pohledávek. Kde se naopak 

nep edpokládá významn jší nár st, je krátkodobý finanční majetek. 

ůby mohla společnost v roce Ň01Ř provést reinvestice do dlouhodobého hmotného 

majetku, bude si muset vyp jčit další finanční prost edky od svých společník . Celkový 

dluh společnosti ke společník m Ěv tab. vedené jako dlouhodobé závazkyě bude jiţ ve 

výši 47ř tis. Kč. 

Jak bylo uvedeno u VZZ, dle predikce pro rok Ň01Ř je počítáno se ziskem 1 tis. Kč, 

tento zisk tak sníţí záporný vlastní kapitál společnosti na 1Ň1 tis. Kč.
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ROZVAHA (bilance) – predikce ke dni 31. 12. 2019/2020 

Vy ra é údaje v elý h tis. Kč 

Tabulka 4: Rozvaha (bilance) - predikce k 31. 12. 2019/2020 

AKTIVA brutto korekce netto minulé 
období 
netto 

PASIVA běžné účetní 
období 

minulé 
účetní 
období 

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2018   2019 2020  2018 

STÁLÁ AKTIVA 1742 1742 579 723 1163 1019 203 VLASTNÍ KAPITÍL 709 1945 -121 

Dlouhodobý hmotný m. 1742 1742 579 723 1163 1019 203 Základní kapitál 200 200 200 

Dlouhodobý nehmot. m.               Fondy/nerozdělený zisk/ztráta -321 509 -322 

Dlouhodobý finanční m.               Zisk/ztráta běžného účet. období 830 1236 1 

  

      

    

OBĚŽNÁ AKTIVA 300 1276 

  

300 1276 210 CIZÍ ZDROJE 734 350 534 

Zásoby 150 170     150 170 100 Rezervy 

  Dlouhodobé pohledávky 30 35     30 35   Dlouhodobé závazky 689 280 479 

Krátkodobé pohledávky 80 105     80 105 70 Krátkodobé závazky 45 70 55 

Krátkodobý finanční m. 40 966     40 966 40 Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 

  

     

      

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ             ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 20   

AKTIVA CELKEM 2042 3018 579 723 1463 2295 413 PASIVA CELKEM 1463 2295 413 
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Majetek společnosti by ke konci roku Ň01ř m l dosahovat do výše více neţ 1,46 mil. 

Kč. Nejv tší díl na tomto ukazateli tvo í stálá aktiva s podílem více neţ 75 %. Pro 

následující rok by m l majetek společnosti povyr st na tém  2,29 mil. Kč, p ičemţ 

nejv tší podíl na tomto r stu by m l mít krátkodobý finanční majetek jakoţto zisk 

z b ţného účetního období. 

Evidovaná ztráta ve výši 322 tis. Kč z roku Ň01Ř by m la být smazána jiţ v roce 2019, 

p ičemţ vlastní kapitál společnosti by v tomto roce m l dosahovat kladných hodnot ve 

výši 709 tis. Kč. Pro rok Ň0Ň0 je počítáno s r stem vlastního kapitálu na 1945 tis. Kč. 

Dle predikce společnost v tomto roce zakoupí autokláv v hodnot  1,1 mil. Kč, který 

za adí do majetku k 1. 6. Ň01ř, současn  od této doby ho začne odepisovat. ůutokláv by 

m l slouţit k výrob  výrobk , u nichţ je kladen d raz na co nejvyšší moţnou kvalitu. 

Společnost by ho m la vyuţívat zejména p i výrob  pneumaticky ovládaných h ídelí, 

které jsou oslabeny díky výsuvným element m. 

ůutokláv je za ízení, které je moţno zjednodušen  chápat jako velkou p etlakovou 

vypékací komoru. Díky p etlaku p sobícímu na výrobek v této komo e dochází 

k maximálnímu stlačení jednotlivých vrstev materiálu k sob  tak velkou silou, ţe dojde 

zhutn ní a vytlačení p ebytečné matrice, díky čemuţ je takový kompozit pevn jší 

a lehčí.  

Je pravd podobné další navyšování zásob op t p edevším díky rostoucí trţbám, které 

nyní nebudou plnit zejména funkce obratových a pojistných zásob, ale i spekulativních 

a strategických funkcí. 

R st dlouhodobých závazk  v roce Ň01ř je zap íčin n další p jčkou ke společník m na 

zakoupení jiţ zmi ovaného autoklávu. Dá se očekávat, ţe společnost zaplatí toto 

za ízení p edevším z krátkodobého finančního majetku Ě0,ř mil. Kčě a zbylých 

0,2 mil. Kč si vyp jčí. Dlouhodobé závazky se v tomto období díky t mto transakcím 

dostanou na výši 6Řř tis. Kč. ůvšak pro rok Ň0Ň0 se očekává, ţe společnost díky 

dobrému hospoda ení více jak polovinu t chto závazk  splatí. 
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2017 2018 2019 2020

)isk/ztáta -260 89 830 1236

Náklady -327 -1101 -3070 -4464

Trž y 175 1190 3900 5700

Stálá aktiva 203 203 1163 1019

O ěž á aktiva 132 210 290 1266

Vlast í kapitál -122 -131 699 1935

Cizí zdroje 460 544 734 350
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Graf 6: Vývoj vy ra ý h ukazatelů VV), ila e  v o do í -2020 
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2017 2018 2019 2020

ČPK 98 155 245 1 196

ČPP 2 -15 -5 896

ROA -0,45 0,002 0,571 0,541

ROE -1,246 -0,008 1,171 0,635
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Graf 7: Vývoj rozdílový h ukazatelů a ukazatelů re ta ility v o do í -2020 
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Vývoj rozdílových ukazatel , v grafu zastoupených čistým pracovním kapitálem a 

čistými pohotovými prost edky, popisuje následující skutečnost. Společnost by m la 

vlastnit dostatečné mnoţství prost edk  ke krytí svých krátkodobých závazk  po celou 

dobu zkoumání, coţ je pozitivní. ůvšak v p ípad  nutnosti úhrady všech svých 

okamţit  splatných závazk  m ţe nastat problém, a to zejména v letech 2018 a 2019. 

Na základ  t chto údaj  lze společnosti poradit, aby si vypracovala plán finančních tok  

na ob  období. Jedin  tak m ţe p edejít problém m plynoucích zejména z prodlení 

úhrady pohledávek. Tato skutečnost však m ţe znamenat mírnou úpravu celého 

finančního plánu. V p ípad , ţe se společnost rozhodne nevypracovat plán cash-flow, 

bude v p ípad  chyb jících pen ţních prost edk  odkázána pravd podobn  op t na 

společníky, jelikoţ by jí patrn  nikdo jiný nep jčil. Podle odhad  autora se však m ţe 

jednat o pen ţní prost edky v ádu max. desítek tis. Kč. Tuto variantu však autor 

nedoporučuje. 

Vývoj ukazatel  rentability popisuje skutečnost, ţe společnost se stane pln  rentabilní 

aţ v roce Ň01ř. To je zp sobeno p edevším danou konstrukcí t chto ukazatel , kde ve 

všech p ípadech figuruje zisk. Podnik se pln  ziskovým stává aţ v roce 2019 (resp. 

ziskovým je jiţ o rok d íve, avšak se ziskem pouhých 1 tis. Kčě, proto d íve tyto 

ukazatele nemohou vykazovat kladné hodnoty. Za zmínku stojí vyšší výkyv rentability 

vlastního kapitálu v roce 201ř, kdy podnik dosáhl rentability ve výši p es 117 %. Tento 

exces je zp soben zejména dv ma skutečnostmi. V tomto období společnost dosáhla jiţ 

relativn  vysokého výsledku hospoda ení a také se zde pro tento ukazatel kladn  

projevuje ztráta z minulého období, která sniţuje vlastní kapitál. Následující rok ĚŇ0Ň0ě 

čeká tento ukazatel značný pokles, jednak společnost jiţ nebude mít nízký vlastní 

kapitál a také nastane zpomalení rychlosti r stu zisku, vyplývající zejména ze 

zam stnání dalšího zam stnance a náklad  souvisejících s odpisy Ězejména autoklávuě. 

Nicmén  pokles rychlosti r stu zisku, resp. r stu náklad , se projevuje na všech 

ukazatelích rentability. Toto je p edevším d vod, proč samostatné ukazatele rentability 

bez ostatních ukazatel  nelze povaţovat za jednoznačné. Je určit  pozitivní, kdyţ tyto 

ukazatele budou dosahovat vysokých hodnot, avšak tato skutečnost m ţe také 

znamenat, ţe společnost do sebe neinvestuje, coţ m ţe zp sobit problémy v budoucnu. 
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2017 2018 2019 2020
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Obrat OA 1,325 5,714 13 4,502

O rat záso 3,571 12 26 33,529

0

20

40

60

80

100

120

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Do
a 

o
ra

tu
 zá

so
 ve

 d
e

h 

M
ož

st
ví

 o
rá

te
k 

v 
ás

o
íh

 za
 ro

k 

Vývoj ukazatelů aktivity 
v o do í 7-2020 

Graf 8: Vývoj ukazatelů aktivity v o do í -2020 



98 

 

Vývoje ukazatel  aktivity lze souhrnn  označit za pozitivní, avšak s výhradou. Obecn  

lze íci, ţe čím podniky dosahují vyšších hodnot t chto ukazatel , tím lépe.  

Pozornost bychom m li zam it p edevším na ukazatel vývoje obratu zásob, jehoţ trend 

značí relativn  strmý r st. Samotný r st je pozitivní, avšak na co si je nutné dát pozor, 

je jeho samotná rychlost. Jestliţe se obecná hranice tohoto ukazatele pohybuje kolem 

6 obrátek za rok v závislosti na odv tví a společnost dosahuje v roce Ň0Ň0 takovýchto 

obrátek tém  6 x více Ěcoţ tém  odpovídá 10 dn m na obrátkuě, je nutné tomuto 

ukazateli v novat náleţitou pozornost. Prvn  je nutno si uv domit, jestli je 

v moţnostech společnosti takových hodnot v bec prakticky dosáhnout. Tzn., aby byla 

společnost schopna dosáhnout takto vysoké obratovosti, je nutná alespo  částečná 

implementace systému JIT Ějust-in-timeě. Tento systém, vymyšlený japonskou 

automobilkou Toyota, ídí zásoby p ímo v čase Ěpodnik jiţ nemusí drţet obratové 

zásoby a udrţuje pouze zásoby pojistnéě. ůutor se však obává, ţe v roce Ň0Ň0 stále 

nebude v moţnostech společnosti takový systém alespo  částečn  implementovat, proto 

by společnosti doporučil, aby drţela zásoby v takové výši, které odpovídají maximáln  

25 obrátkám za rok. Takováto korekce bude znamenat navýšení zásob minimáln  

o 60 tis. Kč, jejichţ úhrada by m la jít na vrub krátkodobého finančního majetku. ůvšak 

díky takovéto korekci by m lo být zajišt no dostatečné mnoţství zásob na plynulou 

výrobu a dostatek hotových výrobk  na sklad  Ěp edevším dodatkového zboţíě za 

účelem rychlé reakce na moţnou poptávku. Kdyby takovýto krok společnost neučinila, 

je pravd podobné, ţe by mohla být narušena plynulost výroby. 

Naopak obrat celkových aktiv vykazuje relativn  stálý stav, kdy se jeho hodnota 

pohybuje kolem Ň,5 obrátky za rok. Tato hodnota spadá do obecn  udávané hranice pro 

podniky, jeţ dokáţí efektivn  vyuţívat veškerá vloţená aktiva. 

Kolísání ukazatele obratu ob ţných aktiv je zp sobeno zejména velkou fluktuací 

krátkodobých finančních prost edk , kdy v roce Ň01ř končí společnost s účetním 

p ebytkem krátkodobých finančních prost edk  ve výši 40 tis. Kč, a to p edevším díky 

nákupu autoklávu, proto dosahuje obrat Oů výše 1ň obrátek za rok. Následující rok by 

však společnost díky zisku z minulého období m la vykázat krátkodobý finanční 

majetek ve výši tak ka ř70 tis. Kč, a obzvlášt  proto společnost v tomto roce (2020) 

vykáţe pouhé 4,5 obrátky Oů za rok. 
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Graf 9: Vývoj ukazatelů likvidity a zadluže osti v o do í -2020 



100 

 

Vývoj ukazatel  zadluţenosti ukazuje, ţe společnost v současnosti je a v prvním roce 

zavedení podnikatelského plánu stále bude relativn  značn  zadluţena. Tato situace ji 

však nemusí do jisté míry znepokojovat, neboť jejími v iteli (jak jiţ bylo v práci 

uvedeno) jsou sami společníci, kte í necht jí společnost dovést do insolvence. 

Normáln  by však trend dlouhodobého negativního vlastního kapitálu byl jasným 

signálem hrozícího úpadku a potenciáln  d vodem pro podání insolvenčního návrhu. 

Z čist  teoretického hlediska by se závazky ke společník m daly spíše označit jako 

vlastní zdroje financování podniku, neţ cizí. ůutorovi je však z ejmé, ţe z praktického 

a technického hlediska to moţné není.  

R st záporných hodnot míry zadluţení Ězadluţenosti I) v prvním roce po zavedení 

podnikatelského plánu (2018), je p edevším dán plánovanými reinvesticemi v tomto 

roce, na které si podnik bude muset od společník  částečn  vyp jčit, a záporným 

vlastním kapitálem. Je z ejmé, ţe p jčka povede k r stu cizích zdroj , které současn  se 

záporným vlastním kapitálem ve výši 1Ň1 tis. (který poklesl díky VH jen o 1 tis. Kč), 

bude znamenat r st tohoto ukazatele. ůvšak pro následující období se situace značn  

zlepší. Společnost uhradí ztrátu z minulých let, načeţ se vlastní kapitál dostane do 

černých čísel a graf se p eklopí do kladných hodnot, které smyslupln ji komentují 

situaci, a to vše díky provoznímu zisku. Podobný vývoj bude mít i ukazatel celkového 

zadluţení, který však z d vodu konstrukce nem ţe dosahovat záporných hodnot. 

Po celou dobu zkoumání se ukazatele likvidity pohybují v p ijatelných mezích. Z grafu 

jde dále vyčíst, ţe podnik bude mít relativn  velkou váhu zásob ve struktu e, coţ m ţe 

být neţádoucí. ůvšak na konci roku 2020 by tato váha m la velmi výrazn  klesnout, a 

to díky p ebytku krátkodobých finančních zdroj . 

Z t chto zkoumaných ukazatel  také vyplývá, ţe společnost bude mít zbytečn  velké 

mnoţství krátkodobých finančních prost edk , a to zejména v roce Ň0Ň0, které nebude 

efektivn  vyuţívat. Nízká zadluţenost a velmi vysoká likvidita íká, ţe společnost má 

velké mnoţství nevyuţitých finančních prost edk , které by m la investovat. Proto by 

autor práce navrhoval, aby společnost zváţila odkup budovy od společník , ve které 

současn  hospoda í. Po následném odkupu budovy by m lo následovat její technické 

zhodnocení, a to formou opravy st echy, která by byla zateplená. Současn  by 

společník m poradil, aby zváţili, zda v tomto podkroví nevytvo it kancelá ské prostory, 
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slouţící z části k pronájmu (neţ je dokáţe sama vyuţít pln  vyuţítě. Tyto investice by 

m la společnost hradit alespo  z části z cizích zdroj , tak aby neinvestovala jen svoje 

peníze, coţ je nejdraţší zdroj financování.  

Obecn  je velmi problematické d lat z t chto finančních ukazatel  jednoznačné záv ry, 

jelikoţ p i výpočtech dochází ke st etu statických a tokových veličin. I proto jsou velmi 

cen ní finanční editelé, kte í dokáţí pomocí t chto a dalších ukazatel  d lat 

jednoznačné záv ry, které podniku p inesou zisk.  

Pravd podobn  nejlepší metodou hodnocení ukazatel  je metoda benchmarkingového 

srovnání, kdy se zkoumaný podnik porovnává v určitých oblastech s konkurencí. Je 

nicmén  nutné, aby tyto podniky byly typov   i velikostn  velmi podobné. Bohuţel, 

kv li oboru, ve kterém společnost podniká, v tuzemsku tak ka není moţnost zkoumanou 

společnost s kým porovnávat. 

Krizové ešení 

Jelikoţ je do práce zahrnuto i riziko, a to v okrajové podob , je vhodné v této části 

zmínit i určité ešení, jakým sm rem podnik sm ovat, nep jde-li vše podle vytyčeného 

plánu. 

Aby podnik dokázal sm ovat dle zám r  managementu, je nutné, aby alespo  

čtvrtletn  p epočítával ukazatele, které ho budou informovat, zda plní cíle pro daný rok. 

V p ípad  odchylky je nutno, aby společnost provedla nápravná opat ení pro dodrţení 

t chto cíl .  

Cíle se mohou dlouhodob  odchylovat od zadaných hodnot maximáln  o Ň5 % sm rem 

dol . V p ípad  vyššího dlouhodobého negativního trendu, p i kterém je jiţ zjevné, ţe 

podnik nebude schopen dostát svých vytyčených cíl , je nutno provést korekci t chto 

cíl , resp. i strategie podniku.  

Nejjednodušší korekce je moţno provád t v jednotlivých letech následovn : 

V roce Ň01Ř m ţe být provedena korekce ve smyslu oddálení zam stnání zam stnance, 

či sníţením reinvestic v tomto období. Sniţování reinvestic by však m lo být provád no 

ve vší opatrnosti a v co moţná nejniţší mí e. Kdyby se společníci rozhodli zrušit 
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reinvestice v plném rozsahu, mohlo by to v budoucnu zp sobit úplnou neschopnost 

výroby, p edevším kv li znehodnocení velkého pletacího stroje.  

Pro rok Ň01ř je moţno upustit p edevším od zakoupení autoklávu, který odčerpá velké 

mnoţství pen ţních prost edk , a i kdyţ p ináší výrobk m společnosti p edevším vyšší 

kvalitu, pro výrobu není zcela nutný.   

V p ípad  negativního trendu a odchylky p esahující 75 %, je vhodné společník m 

doporučit, aby zkusili společnost rozprodat, a to jako celek, nebo po částech. Pokud by 

společníci v takovém p ípad  společnost neprodali, bylo by to dle autora pouhým 

plýtváním času a zdroji společník . 

Je zjevné, ţe tato krizová ešení jsou velmi okrajová a jednoduchá, avšak nebylo cílem 

práce vypracovat krizový plán. ůutor si je v dom, ţe takovýto plán by byl nejen pro 

práci, ale i podnik velmi prosp šný, avšak není v moţnostech této práce takto obsáhlou 

tematiku celou zachytit. Samotná identifikace a zmapování veškerých rizik včetn  

moţných dopad  na společnost a jejich ešení by vydaly na samotnou práci.  

3.5 Sumarizace návrh  

Jelikoţ v analytické části nalezl autor práce mnoho nedostatk  nejen ve fungování 

společnosti, ale v celém chyb jícím konceptu podnikání (podniku chyb lo jakékoliv 

sm ováníě, rozhodl se sestavit pro podnik takový business plán, který bude vycházet 

z jeho vlastní vize. Tuto vizi doplnil o pot ebnou strategii a cíle, které podrobn  sestavil 

pro rok 2018. 

P i volb  návrh  se autor zam oval p edevším na zvýšení odbytu zboţí společnosti 

a delegování povinností jednatel m společnosti. Podniku doporučuje, aby se spíše neţ 

na vývoj karbon-kompozitových h ídelí s výsuvnými elementy zam il na výrobu 

a prodej klasických válc  a dodatkového zboţí, se kterým má jiţ jistou zkušenost. 

Současn  se snaţí ešit chyb jící distribuční/prodejní kanál společnosti. Proto podniku 

navrhuje určité moţnosti propagace, tvorbu nových povinností pro společníky, 

zam stnání zam stnanc  a určitou investiční činnost podniku. 
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V práci jsou sestaveny cíle pro společnost na rok 2018, tak aby byly reálné 

a dosaţitelné. Po jejich napln ní by m lo dojít k nastartování společnosti a následné 

tvorb  zisku.  

V souladu s t mito návrhy je vytvo en i finanční plán, který se neopírá pouze 

o zkušenosti autora v oboru a o pravd podobný vývoj analyzovaných faktor , ale 

i o diskuzi s potenciálními zájemci, kte í byli v rámci práce dotazováni na potenciální 

zájem o karbon-kompozitové ešení pro jejich výrobní linky. 

Finanční plán pro rok 2018 je pro podnik sestaven v m síční podob , tak aby dokázal, 

co nejv rn ji zachytit zm ny, které nastanou ve společnosti. Tyto zm ny jsou následn  

v práci náleţit  popsány. Pro následující období je finanční plán sestaven ve čtvrtletní 

form . 

V poslední fázi jsou zm ny zachyceny z pohledu finanční analýzy. Jednotlivé výsledky 

t chto ukazatel  jsou zde rozebrány v čase. Samotný rozbor výsledk  se nev nuje pouze 

strohé interpretaci, autor se zde snaţí zd vodnit, co jednotlivé výsledky mohou 

znamenat pro podnik, a p ípadn  upozornit na moţné negativní dopady a moţnosti 

korekce.   
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ZÁV R 

Diplomová práce se zabýva1a návrhem podnikatelského plánu pro rozvoj malé 

společnosti, kterou lze stále nazvat start-upovým projektem, ačkoliv vznikla jiţ p ed 

n kolika lety. Jedná se o společnost zabývající se p edevším výrobou karbon-

kompozitových válc  a h ídelí, jejíţ trţby jsou k pom ru k náklad m tak ka 

zanedbatelné. 

Cílem této práce bylo pomocí metod strategických analýz a získaných informací od 

potencionálních klient  sestavit takový podnikatelský plán, který by podnik nastartoval 

a zajistil mu prosperitu. Je vhodné také zmínit, ţe p i tvorb  podnikatelského plánu byl 

kladen relativn  velký d raz na finanční stránku, resp. finanční plán společnosti. Práce 

byla konstruována tak, aby z ní plynoucí návrhy demonstrovaly skutečn  moţný r st 

společnosti daný nejen podnikatelským prost edím, ale i potenciálem podniku.  

Teoretická část práce se zabývala základními teoretickými východisky souvisejícími 

s danou problematikou. V úvodu této části byl popsán podnikatelský plán a jeho 

jednotlivé body z globálního hlediska, následn  byl v nován velký prostor interní 

a externí strategické analýze podniku, ze které lze vyzdvihnout nap . stále oblíben jší 

metodu 7S od americké poradenské společnosti McKinsey. Záv r teoretické části byl 

v nován ukazatel m finanční analýzy, kde byly popsány základní ukazatele aktivity, 

rentability, zadluţenosti, likvidity a dalších, včetn  jejich obvyklých hodnot. 

Praktická část byla tvo ena analytickou a návrhovou částí. V úvodu analytické části byla 

p edstavena společnost nejen z obecného hlediska. Byla zde popsána základní 

charakteristika podniku a moţnosti výroby, ale také její výjimečnost, resp. konkurenční 

výhoda. St ţejní význam byl však p ikládán zejména nástroj m strategických analýz, ze 

kterých plynou jednotlivé návrhy pro návrhovou část. Záv r analytické části byl 

v nován finančním ukazatel m, které popisují současnou situaci podniku. Současn  se 

autor práce v této části snaţil komentovat nejen dosavadní výsledky jednotlivých 

analýz, ale i jejich potenciální pr b h a moţné dopady.  
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Návrhová část začíná krátkou rekapitulací, která tvo í úvod pro samotné návrhy 

plynoucí z analýzy následující vzáp tí. Nosným prvkem pro tuto část byl finanční plán 

zaloţený na pravd podobném vývoji ekonomicko-hospodá ských faktor , resp. analýz a 

informací získaných od potenciálních klient . Všechny tyto skutečnosti byly díky 

zkušenostem autora v oboru zohledn ny p i tvorb  finančního plánu, jenţ v sob  má 

zakomponované návrhy. Finanční plán byl vypracován na období od současnosti aţ do 

roku Ň0Ň0, p ičemţ pro rok Ň01Ř je sestaven v detailní m síční form  a pro následující 

období jiţ v čtvrtletní form . Tento finanční plán vychází ze dvou predikovaných 

dokument , výkazu zisku a ztráty a rozvahy v jednotlivých na sob  navazujících 

obdobích. Následn  predikované hodnoty obsaţené ve finančních výkazech jsou 

p epočteny do ukazatel  finanční analýzy v čase. Dosaţené výsledky nejsou pouze 

hodnoceny, nýbrţ se z nich autor snaţí vyvozovat další moţné negativní dopady, které 

se snaţí eliminovat.  

Záv rem je nutno konstatovat, ţe zkoumaná společnost by za normálních podmínek jiţ 

dávno nemohla fungovat. Jen díky společník m, kte í tento podnik stále dotují, má 

podnik stále moţnost s danou situací n co d lat. 
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