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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu společnosti Murexin 

spol. s r. o. Tato společnost potřebuje své skladové a zároveň výdejní prostory přestěhovat 

blíže potenciálním zákazníkům a dosáhnout tak většího podílu na trhu. Práce identifikuje 

specifickou strukturu podnikatelského plánu, která je dále promítnuta do skutečného 

stavu a reálných údajů společnosti. 

Klíčová slova 

podnikatelský plán, analýza, stěhování, potenciální zákazník, obchodní strategie 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on the realization of the business plan of the company 

Murexin spol. Ltd. This company needs to move its warehouse and retail space closer to 

potential customers and to achieve a greater market share. The thesis identifies the 

specific structure of the business plan, which is further projected into the real state and 

real data of the company. 

Key words 

business plan, analysis, moving, potential customer, business strategy 
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ÚVOD 

Podnikaní, a s ním související záležitosti, v současné době není žádnou legrací. Každý 

zkušený i začínající podnikatel by mi dal určitě za pravdu, že pro úspěšné podnikání jsou 

žádoucí určité znalosti a zkušenosti, ale hlavně pevné nervy. Nejdůležitější činností pro 

správně fungující, především vydělávající podnik je bezesporu plánování. Právě 

plánováním podnikatelského záměru se budu v následujících kapitolách podrobně 

zabývat. Není pravidlem, že se podnikatelský plán sestavuje pouze v případě nově 

vznikajícího podniku. Pokud stojíme o to, aby se naše podnikání vyvíjelo správným 

směrem a nastalo během jeho existence co nejméně překážek a nepříjemností, je důležité 

plánovat průběžně a při každém pokusu o zdokonalení podniku. Výsledkem správného 

plánování může být včasné odhalení případných rizik, popřípadě zajištění dokonalého 

průběhu realizace plánu. Tato práce se zaměřuje na to, jak by měla správně vypadat 

struktura takového plánu a následně znázorňuje jeho zpracování pro společnost s názvem 

Murexin spol. s r. o., která působí na tuzemském trhu. 

V dnešní době, kdy je možné s nadsázkou říci, že hlavní obchodní jednotkou je čas, se 

málo kdo bude divit, že zákazníci jsou natolik lenivý a mnohdy tak časově vytíženi, že 

místo toho, aby se zdržovaly v dopravních zácpách, raději si zboží objednají s předstihem 

a nechají si ho dovést na předem určené, jim vyhovující místo a ušetří tím tak spoustu 

času. Pro společnost to naopak znamená vyšší náklady spojené s přepravou. V horším 

případě si zákazníci pro zboží zajedou ke konkurenci, která pro ně sice nemusí být cenově 

výhodnější, ale časově určitě ano. Díky těmto zkušenostem se společnost, pro kterou je 

business plán zpracován, rozhodla, že svůj výdejní sklad sídlící desítky kilometrů za 

Prahou přestěhuje přímo do Prahy, kde by mohlo dojít k ušetření peněžních prostředků 

právě za přepravu zboží k zákazníkovi, ale také k eventuálnímu růstu odbytu a s tím 

spojenému růstu celkového obratu.  
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1 CÍLE A METODIKA ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem práce je vypracovat plnohodnotný, realitě odpovídající podnikatelský 

plán, též někdy označován jako podnikatelský záměr, nebo jako sousloví „business plán,“ 

které je převzato z anglického jazyka. Tento plán je zpracováván pro již existující 

společnost, která se zabývá dodáváním veškeré stavební chemie potřebné pro stavební 

průmysl. V současné době se společnost potýká s určitou nejistotou pozice na trhu, a to 

díky jejich nevyhovující geografické poloze vůči zákazníkům. Proto se rozhodli, že své 

prodejní a zároveň poradenské centrum sídlící v Úvalech u Prahy chtějí přestěhovat blíže 

k jejich dosavadním i potenciálním zákazníkům, kteří se v největší míře pohybují 

v oblasti hlavního města České republiky. 

Zpracovaný podnikatelský plán by měl být vodítkem pro úspěšné dokončení nutného 

stěhování. Proto je zapotřebí na základě odborné literatury nastudovat a zpracovat 

problematiku týkající se podnikatelského plánování a poté získané skutečnosti na základě 

analýzy současného stavu aplikovat na specifický podnikatelský plán již zmiňovaného 

podniku Murexin spol. s r. o. Samozřejmostí je závěrečné zhodnocení potenciální 

reálnosti projektu. 

Teoretická východiska práce ve většině případů vychází z literární rešerše, ale místy je 

využito odborných publikovaných článků či webových stránek. Pro identifikaci 

současného působení společnosti na daném trhu je využita SWOT analýza a vnitřní a 

vnější analýza podniku. Po interní stránce se práce zabývá potřebnými zdroji k realizaci 

plánu a zpracovává vybrané ukazatele finanční analýzy. Práce dále pomocí Porterova 

modelu konkurenčního prostředí nahlíží do oblasti mikro a makro prostředí společnosti. 

Další důležitou činností je nastínění obchodní strategie, k čemuž je využito rozšířeného 

marketingového mixu, který je poté promítnut do finančního plánu a časového 

harmonogramu. Na základě potenciální možnosti vzniku podnikatelského rizika je 

provedena analýza rizik.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Podnikání a plán jsou slova, která spolu na první pohled každému nemusí tvořit úzce 

související dvojici, ale opak je pravdou. Je všeobecně známo, že plánování je 

nepostradatelnou složkou každého podnikatele nehledě na jeho úspěchy či nezdary. 

Můžeme tedy říci, že plánování provází podnikatele, ať už jako fyzickou nebo právnickou 

osobu, od začátku až do případného konce jeho podnikání (1, s. 9). 

2.1   Plány v podnikání 

Při podrobnějším zaměření na podnikatelský plán je potřeba si uvědomit, že není 

plánování jako plánování. Při psaní podnikatelského plánu pro nový podnik je plánování 

promítnuté pouze na papíře, kde je vše uspořádáno podle budoucích odhadů a plánů, které 

si určitým způsobem stanoví sám tvůrce. Při plánování takzvaného etablovaného, tedy již 

existujícího podniku, se opíráme o konkrétní data našeho finančního hospodaření. Máme 

na trhu zažité různé zkušenosti a s tím spojená rozhodnutí, dokážeme zohlednit svoje 

zaměstnance a veškeré podnikové kompetence. Jsme si vědomi toho, kdo je naší 

konkurencí a jakým způsobem se od nás liší, kdo jsou naši dodavatelé a v neposlední 

řadě, kdo jsou naši věrní zákazníci. Právě ti jsou pro naše podnikání jedním 

z nejzásadnějších faktorů, které je potřeba dostatečně uspokojit (1, s. 94-95). 

Před zahájením jakéhokoliv druhu plánování je zásadní otázkou, co a proč plánujeme, 

tedy vyjasnění si výsledku, který po úspěšné realizaci plánu očekáváme (1, s. 95). 

V závislosti na tuto základní otázku rozlišujeme více typů podnikatelských plánů, protože 

různé okolnosti tyto různé typy plánů vyžadují. Právě podle druhu plánu budou některé 

části více či méně zdůrazněny, neboť některé informace mohou být pro konkrétní účely 

plánu důležitější. Každý podnikatelský plán má tři primární cíle. Zaprvé musí sloužit 

vnitřnímu účelu podnikání, dále musí pomoci získat finanční prostředky potřebné pro 

realizaci plánu a také by měl sloužit jako nástroj ke snížení podnikatelského rizika (2). 

Proto je při sestavování plánu nezpochybnitelně nutné, aby se veškeré části odvíjeli od 

konkrétních cílů a byly schopné podpořit smysl sestavování plánovacího procesu (1, s. 

11). 
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2.2   Tvorba plánu 

Podnikatelský plán je písemný dokument, který systematicky a uspořádaným způsobem 

detailně popisuje strategické a funkční aspekty firmy. Díky tomu nám umožňuje posoudit 

hospodářskou, finanční, obchodní a právní životaschopnost podniku (3). 

K vytvoření takového kvalitního podnikatelského plánu je nutné, abychom si hned ze 

začátku odpověděli na tři základní otázky. 

• Kde jsme nyní?  

Na tuto otázku jsme si schopni odpovědět díky pečlivé analýze interního i externího 

prostředí podniku. 

• Kam chceme jít? 

Z pravidla si podnikatel volí určitou oblast, ke které svůj podnikatelský plán směřuje a 

dělá vše pro to, aby této určité fáze na trhu podnik dosáhl. 

• Jak se tam dostaneme? 

Díky odpovědi na tuto otázku si upřesníme jednotlivé druhy zdrojů a metod, které budou 

následně potřeba při realizaci cílů a podnikových strategií (1, s. 10-11). 

Potom, co jsme schopni tento třístupňový plánovací proces sestavit, bychom se měli 

zaměřit na jeho podrobnější rozpracování, tedy mít jasno v několika následujících 

záležitostech. Rozhodně musíme znát odpověď na otázky, proč projekt vzniká a co od něj 

v budoucnu očekáváme, tedy jinými slovy řečeno, jaké jsou jeho ambice. Samozřejmě 

musíme vědět, kdo jsou naši zákazníci, ale také hlavně jaké mají problémy a potřeby, 

které díky úspěšně dokončenému plánu dokážeme uspokojit.  Zákazník hraje v našem 

podnikání obrovskou roli, proto bychom se měli nad ním pozastavit a přibližně si stanovit, 

kolik se takových zákazníků na trhu pohybuje, a kdo by mohl být naší přímou či nepřímou 

konkurencí. Určitě se nesmíme zapomenout sami sebe zeptat, jak na tom všem vyděláme. 

Sestavení funkčního business modelu nám může pomoci určit, jakým způsobem bude 

vytvářena přidaná hodnota pro zákazníka a jakým způsobem se k němu zboží a služby 

dostanou. Příkladem takového modelu může být: „Rychlejší a operativnější poskytování 

stavební chemie díky novému výdejnímu skladu v Praze.“ K dosažení dlouhodobých cílů 

si musíme sestavit kompletní harmonogram aktivit, které nás budou po dobu dosahování 
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doprovázet, též někdy označovaný jako operační či akční plán projektu. Tento plán se 

nadále překládá do takzvaného finančního plánu, ve kterém se nám promítne, kdy a za co 

budeme utrácet. Z těchto informací si poté dokážeme odvodit, kolik peněžních prostředků 

budeme potřebovat při realizaci, ať už vlastních nebo těch od investora, ale také kolik by 

měl v budoucnu náš podnikatelský záměr vydělávat (4). 

2.2.1 Požadavky pro vznik podnikatelského plánu 

Jak již bylo řečeno, podnikatelský plán bude pro každou společnost vždy odlišný, ale 

existuje několik požadavků, které by měl splňovat každý z nich. Samozřejmostí je 

uvádění pravdivých údajů a s tím spojená reálnost budoucího rozvoje. Myšlenky a 

uváděné skutečnosti na sebe musí logicky navazovat a měli by být podložené fakty. Po 

jeho vizuální stránce se udává, že by měl být rozhodně stručný a přehledný, ale zároveň 

nesmíme zanedbat základní fakta, aby při jeho studování nemohlo dojít k určitým 

pochybnostem. Po celou dobu jeho sestavování je vhodné se vyjadřovat jednoduše a 

srozumitelně, aby v případě předložení investorovi či bankéřovi nenastali z jejich strany 

obavy, že plán není jednoduchý, tudíž je mnohem větší riziko jeho neúspěchu. Hlavní 

předností je poukázat na výhody nabízených produktů či služeb pro zákazníka, zaměřit 

se hlavně na budoucnost, nikoli jen na to, čeho už společnost dosáhla a zároveň být co 

nejvěrohodnější. Rozhodně by součástí plánu nemělo být zakrývání slabých míst a 

rizikových částí, ale naopak bychom měli tyto rizika spíše identifikovat a tím zvýšit jeho 

důvěryhodnost. Co se týká formální úpravy projektu, určitě by neměla být zanedbávána, 

protože její nekvalitní zpracování může hned ze začátku odradit potenciálního investora 

(5, s. 96). 

2.2.2 Jak dlouhý má být podnikatelský plán? 

Neexistují žádná pravidla, která by určovala, jak dlouhý by měl podnikatelský plán být. 

Není důležité kolik stránek obsahuje, ale spíše jeho kvalita. Převážná většina investorů 

dnes požaduje, aby byl podnikatelský plán zpracovaný spíše ve formě prezentace, protože 

jsou časově vytíženi a jednoduše na čtení dlouhých kapitol prostě nemají čas. Naopak 

banky ve většině případů vyžadují řadu dalších dokumentů a informací, které jsou 

potřebné k jejich rozhodnutí, zda náš plán podpoří. Pokud chceme vytvořit kvalitní 

podnikatelský plán musíme se zaměřit na jeho jednoduchost, přesnost a reálnost. Jestliže 
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dodržíme tyto základní pravidla, můžeme předpokládat, že budeme schopni čtenáře 

seznámit s jeho celkovou myšlenkou (6, s. 14). 

2.3   Struktura podnikatelského plánu 

Obecně lze říci, že podnikatelský plán je součástí procesu plánování v podniku a díky 

tomu se jedná o proces, který se opakuje stále dokola (1, s. 36). 

2.3.1 Titulní strana 

Titulní strana, někdy též označována jako realizační resumé, je vstupem do 

podnikatelského plánu a měla by obsahovat následují části: 

• základní údaje o společnosti, tedy její název, adresu, číslo telefonu a kontaktní 

osoby, které jsou na nejvyšších postech a tím pádem mají největší přehled o situaci 

v podniku, 

• stručná charakteristika podniku a jeho povaha podnikání, 

• popis náplně projektu a jeho zvláštních vlastností, 

• způsob financování projektu a očekávaný přínos, 

• popis trhu, na kterém společnost působí či má v plánu působit, 

• popis strategického zaměření firmy ve výhledu příštích tří až pěti let, včetně jejich 

dlouhodobých cílů a způsobů, jakými těchto cílů chtějí dosáhnout, 

• a jaký prospěch bude mít projekt pro zákazníka (1, s. 36). 

2.3.2 Popis podniku a jeho strategie 

Tato část slouží pro podrobnější rozebrání podniku. 

• Charakteristika podniku 

Aby si byl čtenář schopný představit veškeré souvislosti probíhající v podniku, je nutné 

ho seznámit s jeho historií, která mu pomůže si lépe představit jeho postupný vývoj a 

působení na trhu. Samozřejmostí je proniknutí do současného stavu působení, což bude 

podnětem pro nastínění jeho plánované budoucnosti. K tomu nám může posloužit 
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objasnění dlouhodobých a strategických cílů, kterých chce společnost realizací projektu 

dosáhnout, ale také definice její mise a vize.  Obecně by stanovené cíle měly splňovat 

pravidla SMART, tedy být specifické, měřitelné, ambiciózní, reálné a terminované, ale 

hlavně zpracované tak, aby dokázaly dostatečně motivovat. Také se zde můžeme zmínit 

o významných úspěších, nebo úspěšných realizacích dřívějších plánů, kterých bylo 

během podnikání dosaženo (5, s. 99). 

• Produkty a služby 

Prezentace produktů a služeb je jednou z nejdůležitějších částí, protože právě díky nim 

jsou zajišťovány výnosy a zisk. Zaměřujeme se na produkty a služby, které jsou jednak 

doposud na trhu nabízeny, ale také na ty, které jsou předmětem realizace našeho plánu. 

Musíme mít na paměti, že čtenáři našeho podnikatelského plánu ve většině případů 

nebudou techničtí odborníci, proto je nutné se nezabývat technickými podrobnostmi, ale 

spíše se zaměřit na informace, které budou přínosem pro naše potenciální zákazníky, 

protože pokud pro ně nebude náš business plán přinášet užitek, tak nemůže být úspěšný. 

Měli bychom být schopni prokázat, že dokážeme poskytovat lepší služby než naše 

konkurence. Každý zákazník je vždy o něco spokojenější, pokud mu umožníme snížit 

náklady, nebo jsme schopni ušetřit jeho drahocenný čas. V lepší situaci budou vždy 

podniky, které díky dlouholetým kontaktům se zákazníky mají přehled o jejich potřebách 

(6, s. 17). 

• Umístění 

Pro umístění podniku je nutné určit významný trh z hlediska geografické polohy a 

stanovit tak jednotlivé možnosti vhodných lokalit. Poté podle ekonomických i 

mimoekonomických kritérií vybíráme z těchto variant tu nejvhodnější. U projektů, které 

vyžadují značné náklady na distribuci produktů, je potřeba podnik umístit blízko 

významných center spotřeby, tedy co nejblíže k zákazníkovi. Právě dosažení a udržení 

nižších nákladů vůči konkurenci vede k většímu podílu na trhu (7, s. 21). 

Pokud považujeme peněžní toky projektu za rozhodující ekonomická kritéria pro volbu 

vhodného umístění, musíme také specifikovat další významná hlediska, která nám 

pomohou zvolit správný výběr lokality. Mimo jiné mezi ně patří infrastruktura, tedy vše 

okolo dopravy, distribučních cest a komunikace se zákazníky, kteří budou dostupnost 

posuzovat z několika hledisek. Důležitý pro ně bude rozhodně čas, tedy za jak dlouho se 
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do prodejny dopraví, ale také jakým způsobem.  Dále bychom měli brát na vědomí, že 

také finanční a daňové aspekty mohou pro naše peněžní toky sehrát obrovskou roli. Zde 

uvažujeme nad mírou zdanění, daňovým zvýhodněním či jiných finančních podnětech 

rozvoje naší podnikatelské činnosti (5, s. 91). 

• Organizační struktura podniku 

V každém podniku musí být vždy jasné, kdo je odpovědný za konkrétní úkoly, ale také 

kdo je komu podřízený. Pro jednodušší znázornění se používá schéma organizační 

struktury. Pokud je součástí podnikatelského plánu přírůstek nových zaměstnanců, je 

vhodné sestavit dvě schémata. Jedno před realizací projektu a druhé po jeho úspěšném 

dokončení. Protože jsou jednotlivé pozice a z nich vyplývající úkoly ve schématu 

většinou znázorněny pouze pár slovy, je v praxi zapotřebí jejich působení podrobněji 

popsat. Podle povahy podniku by zde měla být vysvětlena celková zaměstnanecká 

politika, tedy jakou kvalifikaci a jaké vzdělání a zkušenosti budou pro konkrétní pozice 

požadovány a jakým způsobem bude personál získán. Popis celkové organizace podniku 

by měl být podkladem toho, že je podnik organizován efektivně (1, s. 77, 104). 

2.4   Analýza trhu 

Analýza trhu je neodmyslitelnou součástí každého podnikatelského plánu. Pokud by 

neexistoval trh, který bude mít v budoucnu zájem o naše produkty a služby, tedy trh 

s dostatečným počtem potenciálních zákazníků, nemohli bychom s naším 

podnikatelským plánem nikdy uspět. Proto je zapotřebí provést průzkum trhu, který bývá 

většinou velmi nákladný a především namáhavý. Pro takový průzkum slouží informační 

zdroje, mezi které můžeme zařadit například internet, údaje ze statistického úřadu, 

informační materiály ministerstev, firemní zprávy, ale i vlastní dotazníky, odborné 

publikace, časopisy či noviny. Při průzkumu je vhodné si sestavit seznam otázek, na které 

je potřeba si odpovědět. Proto, abychom na ně byli schopni odpovědět, budeme muset 

zjistit, odkud nezbytné informace získáme. Teprve po pečlivé analýze trhu jsme schopni 

provést odhady tržeb a řádně naplánovat opatření k dosažení očekávaných zisků (6, s. 19-

21). 
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Pro podrobnější zkoumání je vhodné odlišit analýzu vnitřních a vnějších podmínek, ale 

také sestavit takzvanou analýzu SWOT, která je kombinací těchto dvou podmínek (1, s. 

47). 

2.4.1 SWOT analýza 

Tato analýza je nejčastěji používaným nástrojem, který dokáže identifikovat a zároveň 

posoudit významnost faktorů z pohledu silných a slabých stránek zkoumaného podniku, 

ale také z pohledu příležitostí a hrozeb, kterým bude muset být náš podnik schopný 

vzdorovat. Určitě si však musíme uvědomit, že silné a slabé stránky se vztahují k vnitřním 

faktorům podniku, nad kterými jsme schopni udržet kontrolu, tudíž je můžeme sami 

ovlivňovat, zatímco hrozby a příležitosti jsou vnějšími vlivy, které obklopují danou 

společnost a působí na ní pomocí různých faktorů, na které dokážeme pouze určitým 

způsobem zareagovat. Pro tvorbu SWOT analýzy se nejčastěji používá forma vlastní 

tabulky, kterou si rozdělíme do čtyř kvadrantů, a do každého z nich zapíšeme maximum 

souvisejících faktorů (8, s. 45-46). 

Tab. 1: SWOT analýza 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 8, s. 46) 

SILNÉ STRÁNKY (+) SLABÉ STRÁNKY (-) 

  

  

  

PŘÍLEŽITOSTI (+) HROZBY (-) 
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2.4.2 Vnitřní analýza podniku 

Nástrojů, které můžeme použít pro vnitřní analýzu, je mnoho. Podnik však musí zvolit 

takové, které se týkají přímo jejich projektu. Některé nástroje vymezují obecné oblasti, 

které kryjí všechny reálné vnitřní faktory podniku, ale existují i takové, které se zaměřují 

na konkrétní skupinu vnitřních faktorů (1, s. 51). 

a) Zdroje pro podnikání 

Na otázku, jak a čím zajistíme distribuci našich produktů a jejich přeměnu na výnosy a 

zisk, existuje jednoduchá odpověď. Je nutné zajistit efektivní využití zdrojů, což vyžaduje 

následující operace: 

• zjištění potřebných zdrojů, 

• zajištění všech potřebných zdrojů, 

• řízení zdrojů, tedy jejich organizace, kontrola a měření efektivnosti (1, s. 53). 

Finanční zdroje 

Financování podnikatelského plánu je bezesporu zásadní aspekt, který je významný 

zejména pro budoucí hodnocení rizik a provedení ekonomických analýz. Pro založení, 

provoz i rozvoj podniku je nutné získat určitý objem finančních zdrojů, tedy peníze, díky 

kterým můžeme teoreticky pořídit další zdroje, které budou pro bezproblémové podnikání 

potřeba. Financování projektu je složeno z různých podob finančních zdrojů, které musí 

podnik identifikovat a dle dané situace rozvrhnout. K tomu poslouží přehled o velikosti 

vlastních finančních zdrojů, které jsou vytvořeny podnikatelskou činností, jejich časová 

dostupnost a riziko plynoucí z jejich nejisté investice. Poté se stanoví odhad případných 

chybějících finančních prostředků, které budeme muset vhodným způsobem zajistit. 

Může se jednat například o soukromou půjčku, bankovní úvěr, finanční leasing, nebo 

třeba dalšího společníka (7, s. 44-45). 

Hmotné zdroje 

Podle typu projektu, který máme v plánu realizovat, musíme mít představu, jaké fyzické 

zdroje budeme potřebovat. K dosažení potřebných hmotných zdrojů budeme nejčastěji 
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potřebovat peníze. Můžeme tedy hovořit o formě výdeje finančních zdrojů, popřípadě 

formě protislužby či formě výdajů typu leasingu, úvěru a dalších. Poté, co si všechny tyto 

zdroje sepíšeme, je nutné posoudit jejich parametry užitečnosti a potenciálního rizika. 

Takovým rizikem může být například životnost, bezpečnost, nebo třeba riziko vzniku a 

délky výpovědi z poskytnutých prostorů (1, s. 54). 

Lidské zdroje 

Pro úspěšnou realizaci projektu je žádoucí kvalitní řízení lidských zdrojů, abychom 

vytvořili co největší hodnotu pro zákazníka. Nejde jen o zajištění potřebných pracovních 

sil, ale je třeba se zaměřit i na vhodný výběr pracovníků z hlediska potřebných kvalifikací, 

dovedností a zkušeností v daném oboru. Pokud jsme si vědomi počtu a pozic potřebných 

pracovníků, bude nutné určit výši osobních nákladů spojených se mzdami a odvody na 

zdravotní a sociální pojištění. Pracovníky, kteří se dostávají do kontaktu s našimi 

zákazníky, je potřeba dostatečně motivovat, protože ve většině případů výše odbytu závisí 

právě na jejich dobře odvedené práci (6, s. 170). 

Nejčastějším způsobem získávání lidských zdrojů je prostřednictvím trhu práce. Obecně 

je však známo, že pro konečný výsledek je nejúčinnější zaměstnat osoby, které nám 

doporučí nějaký dlouholetý přítel, anebo přímo osoby, které sami známe. I zde však může 

dojít k rozporům, které někdy končí rozvázáním dlouhodobého přátelství. Pracovníky, 

které budeme pro realizaci podnikatelského plánu potřebovat, je vhodné vypsat do 

seznamu, kde uvedeme podrobný popis jejich pracovních povinností se stručnou 

osobnostní charakteristikou, která od nich bude očekávána (1, s. 55-56). 

Nehmotné zdroje 

K těmto typům zdrojů lze přiřadit vše, co nemáme fyzicky v rukou, ale díky jejich 

vlastnostem jsme schopni využít jejich podstatu k efektivnějšímu chodu našeho 

podnikání. Jedná se především o schopnosti, které podporují silné stránky našeho 

podnikání. Můžeme mezi ně zařadit dovednosti a znalosti managementu, nebo také 

schopnosti našich specializovaných pracovníků. Dále zde můžeme hovořit o síti našich 

potenciálních zákazníků, spolehlivých dodavatelů nebo naopak distributorů naších 

produktů. Pro konkurenci je nejobtížnější napodobit právě nehmotný majetek, proto je 

důležité silné schopnosti firmy nepodceňovat (6, s. 167). 
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b) Finanční analýza 

Rentabilita tržeb 

Jedná se o ukazatel, který tvoří poměr mezi výsledkem hospodaření v různých podobách 

a tržbami. Pro přesnější finanční vyjádření lze použít v čitateli provozní cash flow. Tento 

poměr vypočítáme pomocí následujícího vzorce: 

 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =
𝑍𝐼𝑆𝐾

tržby
  nebo 

Provozní CASH FLOW

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Výpočet ukazuje schopnost daného podniku dosahovat zisku při určité úrovni tržeb, tedy 

jinými slovy řečeno, kolik je podnik schopný vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb. Tento 

ukazatel je v praxi někdy označován též jako ziskové rozpětí a je nástrojem, který slouží 

k vyjádření ziskové marže. Aby nám však ukázal ziskovou marži, je nutné počítat 

s čistým ziskem (9, s. 62-63) 

Doba obratu zásob 

U tohoto ukazatele se jedná o dobu, po kterou jsou peněžní prostředky vázány v podobě 

zásob. Pro výpočet údajů se v čitateli používá stav zásob k rozvahovému dni, popřípadě 

průměrný stav zásob. Ve jmenovateli můžeme použít tržby, ale pro koloběh 

nakupovaných zásob to není příliš vhodné, protože nám nevyjádří přesné ukončení 

přeměny oběžného majetku. Proto je vhodnější při prodávání zboží v případě obratovosti 

jejich zásob, použít ve jmenovateli náklady na prodané zboží. Výpočet by byl tedy 

prováděn pomocí následujícího vzorce: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
Zásoby

Náklady na prodané zboží
∗ 360 (365) 

Po dosazení do vzorce nám výsledek prozradí, kolik dní jsou oběžné prostředky vázány 

v podobě zásob. Čín méně dní nám vyjde, tím je daná položka intenzivněji využívána 

(10, s. 153-154).  

2.4.3 Vnější analýza podniku 

Ideálním stavem vnější analýzy je stav, kdy dokážeme využít nám příznivých faktorů, a 

naopak omezit vlivy, které sebou nesou určitá rizika a ohrožení pro naše podnikání. 
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Jedním ze zásadních problémů externí analýzy je právě poznání externích faktorů. Tedy 

zjištění, jak a kde získat informace o okolí, které úzce souvisí s naším podnikem. Mohou 

to být například informace o chování a očekávání našich potenciálních zákazníků, nebo 

třeba o síle naší konkurence. Větší naději v poznání máme v případě našeho blízkého 

okolí, takzvaného mikroprostředí podniku, do kterého mimo jiné řadíme naše přímé 

dodavatele a známé konkurenty. Obtížnější je však rozpoznat faktory, které působí na 

obecné okolí našeho podniku, na takzvané makroprostředí, a ještě horší je potom pracovat 

na jejich ovlivňování (1, s. 61-62). 

Porterův model konkurenčního prostředí 

Pro analýzu oborového okolí se považuje za velmi užitečný nástroj Porterův 

pětifaktorový model konkurenčního prostředí. Působením pěti základních činitelů je 

určována strategická pozice našeho podniku na konkrétním trhu. Zjednodušeně řečeno se 

jedná o model, který zkoumá naší potenciální či reálnou konkurenci (12, s. 62). 

Jako každá jiná vnější analýza, by se i ta Porterova měla týkat období v budoucnu. 

V podstatě by se měla zaměřit na vývojové trendy, které působí na námi analyzované 

odvětví. Nehovoříme tedy pouze o trendech, které hrály či momentálně hrají roli na naše 

odvětví, ale zaměřujeme se hlavně na to, jakým způsobem se bude situace na daném trhu 

vyvíjet v celkovém časovém obzoru naší strategie (13, s. 79). 

Faktory působící na tržní pozici 

Strategická pozice společnosti je určována následujícími činiteli: 

• vyjednávací síla zákazníků, 

• vyjednávací síla dodavatelů, 

• hrozba vstupu nových konkurentů, 

• hrozba substitutů, 

• rivalita firem působících na určitém trhu (12, s. 62-63).  
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Doporučovaný postup analýzy 

Zpočátku musíme zjistit, které základní hrozby našemu podniku hrozí. Takovým 

příkladem může být silný zákazník z hlediska poptávky, nebo vysoká konkurenční 

rivalita na určitém trhu. Stává se jen ve výjimečných případech, že po tomto prvním kroku 

zjistíme, že nám žádné takové hrozby v budoucnu nehrozí. V takovém případě nemusí 

být následující kroky prováděny a použití Porterova modelu může být pro daný podnik 

zbytečné. Ovšem může nastat situace, kdy sice nebyly odhaleny potenciální hrozby, tudíž 

se zdá být Porterova analýza zbytečná, ale existují reálné příležitosti, který by mohli 

situaci našeho podniku na trhu výrazně zlepšit, tudíž by jejich realizace byla významným 

přínosem pro náš podnik. Pokud však zjistíme, že se na našem trhu zboží a služeb 

případné hrozby vyskytují, je třeba vytvářet příležitosti, které by byly schopny zjištěné 

hrozby oslabovat, případně postupně vyřadit, a posílit tím tak firemní pozici na daném 

trhu (14, s. 69-70). 

 

Obr. 1: Porterův model pěti sil 

(Zdroj: 15) 

2.5  Obchodní strategie 

Pro rozpracování strategických cílů a zvolení vhodné cesty k jejich dosažení můžeme 

použít technickou pomůcku zvanou rozšířený marketingový mix „7P,“ která nám usnadní 

práci jednak při návrhu strategie, ale také při její realizaci. Prvky marketingového mixu 
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musíme popsat z hlediska jejich budoucího stavu, který je požadován strategií dané 

společnosti (13, s. 142-143) 

Prvky marketingového mixu: 

• produkt (soubor nabízených produktů), 

• price (cenová politika), 

• place (trh), 

• promotion (propagace a distribuční cesty), 

• people (lidské zdroje a zaměstnanci), 

• process (zásobovací, distribuční a případně další procesy nutné k uspokojení 

potřeb zákazníka), 

• planning (plánování, řízení a organizace podniku (16, s. 40-41)). 

Rozpracované prvky by měli posloužit jako východisko pro stanovení obchodního plánu. 

Tento plán by měl zajistit uspořádání informací vycházejících z marketingového mixu 

tak, aby v budoucnu bylo možné plnit strategii podniku. Také by měli posloužit jako 

důležitý podklad k případnému zdůvodnění této strategie (13, s. 153-154). 

Obchodní plán by nám dále měl poskytnout odpovědi na následující otázky: 

• Jak mají vypadat prostory pro poskytování produktů? 

• Jaké stroje a zařízení budou potřeba? 

• Jakým způsobem bude probíhat kontrola kvality služeb? 

• Jaké legislativní požadavky musí společnost dodržovat (1, s. 13)? 

Při sestavování obchodního plánu je také užitečné se řídit podle údajů o odbytu v minulém 

období. Pokud máme zkušenosti právě z minulých let, jsme schopni vydedukovat sezónní 

kolísání prodejů a určit tak meziroční trendy. Také bychom měli vycházet z průzkumů 

trhu, tedy zajímat se o nákupní chování naších zákazníků a sledovat, jak se daří naší 

konkurenci. Pokud se náš podnik snaží prorazit do nového teritoria, je určitě vhodné 

zohlednit zkušenosti našich prodejců. Ti by měli být schopni v novém teritoriu náš podnik 

zviditelnit a hrát tak významnou roli v odbytovém plánu (5, s. 200). 
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Struktura obchodního plánu má pro nás dále velký význam při sestavování finančního 

plánu, ale také je velmi důležitým podkladem pro naše obchodní zástupce. Množství 

prodejů totiž úzce souvisí právě s jejich schopnostmi, a proto by podnik měl hledat 

vhodné motivační nástroje, které je potlačí k dobře odvedené práci. Takovým nástrojem 

je obvykle systém závislosti odměny na prodejním výkonu, který by měl být předem jasně 

znám (5, s. 200). 

2.6  Realizační projektový plán 

Dalším velice podstatným krokem k realizaci podnikatelského plánu je sestavení 

realizačního projektového plánu pro všechny související činnosti. V prvním kroku si 

určíme všechny podstatné aktivity, které musíme pro realizaci business plánu podniknout, 

dále si stanovíme milníky, tedy časové okamžiky, kdy budeme kontrolovat průběžné 

výsledky projektu a poté si stanovíme termíny, ve kterých chceme daného výsledku 

dosáhnout. Pro sestavení takového časového harmonogramu nám může posloužit 

úsečkový diagram, který vylíčí plánované aktivity jako jednotlivé úsečky v diagramu. 

Díky tomu máme přehledně stanoveno, kdy a jaké aktivity musí začít, jak dlouho budou 

trvat a samozřejmě, kdy mají být ukončeny. Začátek a konec každé úsečky se odborně 

označuje jako mezník (6, s. 27). 

2.7  Finanční plán  

Obecně lze říci, že finanční plán je promítnutý podnikatelský záměr do číselného 

zobrazení. Jeho součástí je rozvaha, která nám k určitému dni poskytuje informace o 

majetku podniku a jeho financování. Dalšími významnými dokumenty jsou výkaz zisků 

a ztrát, který nám podává podrobnosti o výnosech a nákladech společnosti, ale také 

přehled o peněžních tocích, označován též jako cash flow (1, s. 127). 

Finanční plán nám stanovuje reálnost podnikatelského plánu především z ekonomického 

hlediska (6, s. 28). 

2.7.1 Postup tvorby finančního plánu 

Postupy při tvorbě finančního plánu nelze jednoznačně konkretizovat, protože každý 

podnikatelský subjekt je jedinečný a vždy něčím odlišný od ostatních, nicméně existuje 
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doporučený rámcový postup, který nám sestavení finančního plánu usnadní (17, s. 157, 

161).  

Nejdříve bychom si měli sestavit plán výnosů a nákladů, který úzce souvisí s 

hospodářským výsledkem a daní z příjmů, ale také bychom neměli zapomenout si 

stanovit, jakým způsobem se naloží s případným ziskem (17, s. 161). 

2.7.2 Výnosy a příjmy 

Výnosy nám představují výsledky podnikatelské činnosti za určité období, které jsou 

formulované v peněžních prostředcích. Musíme si však uvědomit, že pokud podnik vede 

podvojné účetnictví, nejsme schopni zohlednit, zda byly nebo nebyly tržby skutečně 

uhrazeny. Proto je nutné výnosy rozlišit od příjmů, které nám představují peněžní 

prostředky, které společnost za prodej zboží či poskytnuté služby opravdu obdržela (6, s. 

28). 

2.7.3 Náklady a výdaje 

Totéž, co v předchozím odstavci, platí i pro vztah nákladů a výdajů. Náklady společnosti 

představují spotřebu potřebných záležitostí pro ekonomickou činnost společnosti a jsou 

vyjádřeny v peněžních prostředcích. Výdaje jsou potom brány jako skutečný úbytek 

těchto peněžních prostředků, ke kterému dochází právě při úhradách vzniklých nákladů 

(6, s. 29). 

2.7.4 Plánovaná rozvaha 

Dalším podstatným krokem je sestavení plánované rozvahy. Samozřejmostí je dodržení 

bilanční rovnice, tedy Aktiva = Pasiva. Pro sestavení je třeba naplánovat jednotlivé 

položky rozvahy, které mohou být odvoditelné z dřívějšího plánování tržeb, tedy 

především plánování hodnot oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Poté je nutné 

naplánovat ostatní položky rozvahy, tedy zaměřit se na plánování dlouhodobého majetku 

a s ním spojeného dlouhodobého vlastního či cizího kapitálu (17, s. 166). 
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2.7.5 Zdroje financování 

Při sestavování finančního plánu je důležité se rozhodnout, jakým způsobem budeme 

projekt financovat (13, s. 152). 

Interní zdroje financování 

Vlastní zdroje, které používáme pro financování podniku, jsou obvykle vytvářeny 

podnikatelskou činností společnosti. Řadíme mezi ně: 

• nerozdělený zisk, 

• odpisy, 

• změny ve struktuře kapitálu, 

• rezervní fondy a rezervy, 

• kapitálové vklady (11, s. 61). 

Externí zdroje financování 

Pod pojmem externí zdroje financování jsou chápany zdroje, které podnik získá mimo 

svojí podnikatelskou činnost. K využití těchto zdrojů dochází zpravidla, pokud firma 

nemá dostatečně vysoký vlastní kapitál. Mezi cizí zdroje financování řadíme: 

• úvěry (poskytnutí určité hodnoty k dočasnému použití za úrok), 

• leasing (poskytovaný pronájem finančními institucemi), 

• dodavatelské úvěry (dodavatel netrvá na úhradě ihned – poskytnutí odložené 

platby), 

• zálohy (zákazník platí zpravidla hned při objednání), 

• dotace (nenávratná podpora státu nebo územního celku a jiné (11, s. 65)). 

2.7.6 Výkaz cash flow 

Pojem cash flow je popisován jako skutečný pohyb, tedy tok peněžních prostředků 

podniku za konkrétní období v souvislosti s jeho podnikatelskou činností. Tento výkaz 
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nám slouží jako východisko pro řízení likvidity naší společnosti, protože většinou dochází 

k časovému nesouladu mezi jednotlivými hospodářskými operacemi, které podněcují 

vznik nákladů a jejich finanční zachycení. Může se například jednat o vznik mzdových 

nákladů a samotné vyplacení mezd. Dále také dochází k rozdílu mezi náklady a výdaji a 

mezi výnosy a příjmy, kde je důkazem podvojné účetnictví, které zachycuje hospodaření 

společnosti nezávisle na okamžiku provedení plateb (18, s. 47-48). 

Vznik výkazu cash flow 

Čistý peněžní tok daného podniku představuje rozdíl příjmů a výdajů za určité období a 

je možné ho sestavit dvěma metodami. Buď metodou přímou, někdy též nazývanou jako 

dynamická metoda, nebo metodou nepřímou, taktéž označovanou jako statická metoda 

(17, s. 169). 

V dynamickém pojetí se výkaz cash flow tvoří z budoucích peněžních toků, které jsou 

prvkem finančního plánu podniku. Ze statického pohledu se jedná o cash flow 

představující volnou zásobu peněz, která vychází z výsledku hospodaření, a kterou má 

podnik k určitému datu k dispozici. Současně nám slouží jako ukazatel umožňující měřit 

finanční situaci v podniku (18, s. 48). 

Účel cash flow 

Výkaz cash flow se sestavuje za účelem vyčíslení stavu peněžních prostředku na začátku 

a na konci určitého období dané společnosti, ale také pro zachycení přírůstků a úbytků 

peněžních prostředků z provozní, investiční a finanční činnosti podniku (17, s. 96). 

2.8  Hodnocení rizik 

Každý podnikatelský plán v sobě nese určitá rizika, díky kterým hrozí, že reálné výsledky 

budou odlišné od těch, které po realizaci projektu očekáváme. Proto by součástí každého 

podnikatelského plánu měla být takzvaná analýza rizik, která napomáhá potenciálním 

rizikovým faktorům předcházet (1, s. 89). 

Abychom však mohli rizikům, která mohou naše podnikání negativně či pozitivně 

ovlivnit, předcházet, musíme tato rizika nejdříve identifikovat. K tomu jsou nejčastěji 

používány znalosti, zkušenosti a intuice dlouholetých zaměstnanců, kteří se na 
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podnikatelském plánu podílejí. Velmi podstatnou roli zde hraje tvořiví přístup, 

systematičnost, a především pozitivní týmová práce (17, s. 116). 

Po identifikaci potenciálních rizik, je nutné stanovit jejich významnost. Pro stanovení 

významnosti je možné použít takzvanou analýzu citlivosti, která je založena na zjišťování 

změn kritérií hodnocení podnikatelského plánu na základě odchylek pesimistických a 

optimistických hodnot jednotlivých faktorů rizik od hodnot, které jsou pro realizaci 

projektu nejpravděpodobnější. Proto je potřeba zpracovat scénář s optimistickými a 

pesimistickými hodnotami vývoje faktorů, které kritéria hodnocení ovlivňují (7, s. 161-

162). 

2.9  Přílohy 

V přílohách se uvádějí všechny méně významné informace, které však doplňují 

skutečnosti podnikatelského plánu (19, s. 104). 

Obsah příloh bude samozřejmě záviset na individuálním provedení projektu. Příkladem 

uváděných dokumentů může být výpis z obchodního rejstříku, obrázky zboží a prospekty, 

důležité smlouvy, nebo třeba životopisy klíčových osobností podniku (6, s. 33).  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Následující část práce je zaměřena na reálnou analýzu současného stavu společnosti 

Murexin spol. s r. o. Jako vodítko k vypracování poslouží teoretická část, která určuje 

oblasti, kterými je pro konkrétní podnikatelský záměr potřeba se zabývat.  

3.1  Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma: Murexin spol. s r.o. 

Sídlo: Brněnská 679, 664 42 Modřice 

Jednatel: Petr Ptáček 

Den vzniku funkce jednatele: 5. dubna 2016 

Způsob jednání: za společnost jedná a podepisuje jednatel samostatně 

Email: murexin@murexin.cz 

Telefonní číslo: 548 426 711 

Fax: 548 426 727 

Identifikační číslo: 607 32 008 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku a zápisu do Obchodního rejstříku: 22. prosince, 1994 

Motto společnosti: MUREXIN. Drží! (20). 

 

Obr. 2: Logo společnosti 

(Zdroj: 20) 
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Předmět činnosti: 

• velkoobchod, 

• specializovaný maloobchod, 

• zprostředkování obchodu, 

• zprostředkování služeb, 

• reklamní činnost a marketing (20). 

3.2  Historie společnosti 

V roce 1931 došlo k založení společnosti, která nesla název Murexin AG. Již po velmi 

krátké době si dokázala na tehdejším trhu získat dobré jméno. Nejdříve se osvědčila 

v oboru ochrany staveb a později se vyznamenala také jako výrobce a dodavatel veškeré 

stavební chemie. Po dlouhém budování kvalitního podniku se Murexin v roce 1987 stal 

členem rakouské investiční společnosti s názvem Schmid Industrie Holding.  Poté došlo 

v roce 1995 ke sloučení s rakouskou firmou Furtenbach. Jejich partnerství se vyvíjelo a 

vyvrcholilo vznikem samostatné společnosti Furtenbach GmbH uvnitř koncernu Schmid. 

V roce 2000 vývoj pokračoval převzetím společnosti Durlin, která působila na trhu jako 

tradiční výrobce barev a laků. Toto převzetí bylo dalším krokem k naplňování 

stanoveného podnikatelského cíle, tedy nabízet všestranná řešení z jednoho centra a tím 

maximálně uspokojovat zákazníky. V roce 2002 došlo k otevření zbrusu nové moderní 

plnící linky ve Wiener Neustadt, kde se později v roce 2006 také otevřelo zákaznické 

centrum. V neposlední řadě se vývoj posunul vpřed v roce 2005, a to otevřením nových 

vývojových a výzkumných laboratoří, které slouží do dnes. V roce 2016 se firma nesoucí 

původní název Murexin AG, přejmenovala na Murexin GmbH (20). 

 

Obr. 3: Fota z historie podniku 

(Zdroj: 20) 
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Samotný Murexin spol. s r. o. je dceřinou společností Murexin GmbH sídlící ve Wiener 

Neustadt v Rakousku a její centrální sklad se nachází v brněnských Modřicích. Budova, 

ve které společnost sídlí, byla z důvodu příliš velkého zadlužení prodána konkurenční 

společnosti Baumit, která sídlí ve stejném areálu a prostory nyní pronajímá zpět 

Murexinu. Dále společnost provozuje výdejní a poradenské centrum v Úvalech, kde má 

v pronájmu pouze část skladu o rozloze cca 500 metrů čtverečních. Na základě smlouvy 

jejich sklad obsluhuje zaměstnanec společnosti Stavebniny Krutský s. r. o., která taktéž 

prostory společnosti pronajímá (20).  

Na českém trhu Murexin působí od roku 1996 a je partnerem v oblasti podlah, obkladů, 

stavební chemie, nátěrů a zateplení budov. V každé zmiňované oblasti je firma schopná 

nabídnout perfektně sladěné výrobky jak pro profesionály, tak pro domácí kutily. 

K nabízeným produktům patří řada služeb, zejména krátké dodací lhůty, flexibilní 

velikost obalů, poskytování školení pro partnery, nebo třeba posouzení kvality podkladů 

včetně stavebně technických zkoušek. Murexin je také spolehlivým partnerem pro oblast 

průmyslu. Na svých stránkách poskytuje informace z oboru, jako jsou například 

systémová řešení, která jsou založena na standardních postupech a vychází 

z dlouholetých zkušeností svých pracovníků (20).  

3.3  Produkty a služby 

Jak již bylo zmíněno, Murexin je profesionálem v celé řadě oblastí, a poskytuje 

následující produkty a služby. 

3.3.1 Podlahy 

V oblasti podlah společnost nabízí produkty sloužící pro přípravu podkladu, základní 

nátěry a veškeré příslušenství potřebné pro správné připravení podkladu. Dále nabízí 

nivelační a opravné hmoty, lepidla na PVC podlahy, koberce, linoleum, pryž a korek a 

samozřejmě veškeré fixace. Dále také poskytuje speciální lepidla pro vodivé systémy a 

lepidla, která jsou vhodná na parkety a dřevo (21). 
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3.3.2 Obklady 

Pro jistotu funkčnosti obkladů i za extrémních podmínek firma nabízí produkty pro 

přípravu speciálního podkladu, různé druhy spárovacích a lepících hmot, UNI desky a 

jejich příslušenství sloužící například pro výstavbu koupelnového nábytku. Pro čisté a 

vzhledné ukončení hran obkladů jsou součástí prodeje takzvané ukončovací profily (21). 

3.3.3 Lité povlaky 

Pro silně nasákavé podklady společnost poskytuje speciální impregnace, ale samozřejmě 

nabízí i základní nátěry, které nejsou tak vysoce odolné. Na otěruvzdorné a chemikáliím 

odolné nátěry a lité podlahy má ve svém sortimentu zařazeny také specifické povlaky, 

které se vyrábějí i ve vodivé variantě. Mezi litými povlaky nesmí chybět různé nátěry, 

kamenný koberec a samozřejmě doplňkový sortiment jako například speciální čističe, 

protiskluzový křemičitý písek a posypové čipsy (21). 

3.3.4 Betony a potěry 

Mezi rychlými potěry firma nabízí hotový suchý beton, který je vhodný použít pro 

pokládku podlahovin již po cca 24 hodinách. V sortimentu zboží jsou nabízeny 

samozřejmě i klasické betony, potěry a malty, pro které společnost nabízí i celou řadu 

přísad. Mezi takové přísady patří například vodotěsná, proti mrazu, na podlahové 

vytápění, nebo třeba přísada, která urychluje tuhnutí betonu. Murexin nezapomíná ani na 

ochranu, a proto poskytuje betonové impregnace a ochranné přípravky proti odpařování. 

Pro kompletní systém oprav železobetonových konstrukcí společnost prodává produkty 

sanace betonu. Dále nabízejí suché stěny a jejich příslušenství, ale také doplňkové 

materiály jako jsou blesková fixační malta a kamnářská malta (21). 

3.3.5 Nátěry 

Aby bílá opravdu bílá byla a barva dobře kryla, sortiment zahrnuje velkou škálu hmot a 

nátěrů, které slouží pro přípravu podkladu. Dále obsahuje malířské nátěry, mezi které 

patří i jednovrstvý, izolační nebo do vlhkých prostor. Mezi nabízené nátěry patří i 

speciální laky a lazury, které mohou sloužit například k ochraně dřeva, nebo třeba jako 

impregnační základ (21). 
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3.3.6 Izolace 

Základem každé stavby je bezesporu bezchybná izolace. Proto aby byla opravdu 

bezchybná slouží opět základní nátěry, které jsou překrývány izolačními perimetry, tedy 

jakýmisi těsnícími povlaky v různém složení. V oblasti izolace společnost nabízí také 

produkty sloužící pro těsnění spár, jakými jsou například spárovací hmota, spárovací 

šňůra a těsnící tmel (21). 

3.3.7 Zateplení 

V oblasti zateplení se Murexin spol. s r. o. může pyšnit zapsáním v programu Zelená 

úsporám v Seznamu výrobků a technologií pod kódem 4089. Mezi zateplovací sortiment 

patří lepící a stěrkové hmoty, izolanty ve formě fasádních desek a veliká škála 

příslušenství. Takovým příslušenstvím mohou být sklotextilní síťoviny, zarážecí 

hmoždinky, zakládací profily, spojky k zakládacím profilům, rohové profily, okenní 

profily, talířové hmoždinky a spoustu druhů fasádních profilů. Pro kompletní zateplení 

jsou nabízeny různé druhy penetrací, tenkovrstvé omítky a fasádní barvy (21). 

3.3.8 Čištění a ošetřování 

Společnost se také zabývá čistícími a ošetřovacími přípravky na veškeré znečištění, na 

které si jen vzpomenete.  Mimo jiné nabízené řady čističů společnost nabízí čističe řady 

COLO, které můžete využít pro různé typy podkladů a různá znečištění, uvedená na 

následujícím obrázku (21).  
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Obr. 4: Použití čističů řady COLO 

(Zdroj: 21) 

3.3.9 Sortiment nářadí a příslušenství 

Společnost se nespecializuje pouze na stavební chemii, ale také tuto chemii doplňuje 

řadou nabízených nářadí a příslušenství, které by při práci s chemickými produkty neměli 

chybět. Mezi nářadím a pomůckami můžeme najít například vytlačovací pistole, čistící 

ubrousky, aplikátory, zubové stěrky, různá držadla, vyměnitelné zubové stěrky, lakovací 

válce, teleskopickou tyč, míchadlo, odvzdušňovací váleček, nebo spárovací hladítko a 

houbu. Dalším nabízeným příslušenstvím jsou pracovní kalhoty Murexin, které jsou 

nabízeny ve třech různých variantách: laclové, kalhoty do pasu a krátké. Produkty, které 

společnost nabízí za účelem podpory prodeje, jsou různé vzorníky, bannery, síť na lešení, 

vlajka s firemním logem a různé stojany a regály. Pokud zákazník potřebuje změřit 

odtrhové pevnosti, pevnosti v tlaku, nebo třeba vlhkost, i v tomto případě je společnost 

schopná vyhovět a nabídnout přístroje k tomu určené (21). 



37 

 

3.3.10  Servis a doprava 

Dodávané zboží je importováno z výroben již zmiňované investiční společnosti Schmid 

Industrie Holding, a to přímo z výroben matky společnosti. Standardní dodací lhůta jsou 

dva pracovní dny po přijetí objednávky, avšak pouze u zboží, které je v době přijetí 

objednávky na skladě. Pokud tomu tak není, společnost zajišťuje dodání zboží do 

maximálně deseti dnů ode dne přijetí objednávky. V případě naléhavých situací je 

Murexin za příznivých podmínek schopný sjednat i dobu kratší. Místem plnění je firemní 

sklad buď v Modřicích nebo v Úvalech, pokud není mezi stranami dohodnuto jinak. 

Prodávající zajišťuje naložení materiálů na přepravní prostředek kupujícího. V případě 

dodávky zboží ve fakturované ceně do 25 tisíc (bez DPH) na místo určené kupujícím, si 

Murexin nárokuje fakturovat dopravu kupujícímu v plné výši. Standardní záležitostí je 

také přenesení odpovědnosti na kupujícího za případné škody vzniklé na zboží, a to 

k okamžiku převzetí zboží od prodávajícího (21). 

3.3.11  Školení pro partnery 

Toho, že si Murexin váží svých partnerů, dokazuje tím, že mezi poskytované služby 

zařadil i nabídku na školení. Nejen že mají sestavené školící programy v oblastech 

systémů pro obkladače, podlaháře a stavební chemie, ale také pro své partnery v případě 

zájmu rádi připraví školení na míru. Systémová řešení a aplikace stavební chemie je 

náročné odvětví, které klade vysoké nároky na technologie, schopnosti i znalosti. Proto 

během školení člověk získá praktické informace a zkušenosti, dozví se o novinkách a 

trendech týkajících se vybraného tématu a samozřejmě má možnost vidět praktické 

ukázky. Jako bonus navíc získá certifikát (21).  

 

Obr. 5: Fota ze školení 

(Zdroj: 21) 
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3.4  Organizační struktura 

Na následujícím obrázku je zachycena aktuální organizační struktura podniku. 

Ve vedení je obsazen jednatel společnosti pan Petr Ptáček, který má samozřejmě svou 

asistentku. Dále ve společnosti působí finanční ředitelka, která má pod sebou tři zásadní 

oddělení. V účetním oddělení pracuje hlavní účetní spolu s druhou účetní, v odbytu se 

pohybují dvě disponentky a jedna fakturantka a ve skladu se nachází vedoucí skladu, 

který má pod sebou další dva skladníky. Další osobou pohybující se ve vedení společnosti 

je obchodní ředitel, který má na starosti činnost devíti obchodních zástupců. Dále zde 

působí marketingová manažerka a produktový manažer, který je nadřízeným pro 

aplikačního technika (22). 

3.5  Zdroje podnikání 

Jednotlivé zdroje, které jsou bezesporu potřeba k podnikatelské činnosti, jsou rozděleny 

na následující kategorie. 

3.5.1 Finanční zdroje 

V následující tabulce je zpracovaný přehled celkových pohledávek a závazku, kterých 

v jednotlivých letech 2012 až 2016 společnost dosahovala. Za tyto stejné roky tabulka 

Jednatel 
společnosti

Finanční 
ředitelka

Hlavní 
účetní

Účetní

Fakturantka
Disponentka 

(2)
Vedoucí 
skladu

Skladník 
(2)

Obchodní 
ředitel

Obchodní 
zástupce 

(9)

Marketing-
ová 

manažerka

Produkt 
manažer

Aplikační 
technik

Asistentka

Obr. 6: Organizační struktura podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 22) 
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znázorňuje stav celkových peněžních prostředků na konci účetního období, ale také 

výsledky hospodaření za běžné účetní období, kterých společnost v těchto letech 

dosahovala. 

Tab. 2: Přehled vybraných záležitostí z účetních výkazů v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 23) 

(tabulka v tisících Kč) 2012 2013 2014 2015 2016 

∑ pohledávky 19 562 15 945 15 616 16 822 16 509 

∑ závazky 73 649 82 933 89 787 87 087 28 679 

∑ PP na konci období 601 205 274 376 5 957 

VH za účetní období -2 423 -14 484 -8 626 -5 773 -1 401 

Ke konci roku 2016 společnost nevlastnila žádný dlouhodobý ani krátkodobý finanční 

majetek, zatímco v celkových pohledávkách se ukrývalo okolo 16,5 milionů korun, což 

bylo nepatrné snížení oproti předchozímu období. V roce 2012 společnost dosahovala 

vůbec nejvyšších hodnot pohledávek za celé sledované období. V pokladně a na 

bankovním účtu si společnost v roce 2016 do dalšího účetního období přenášela necelých 

6 milionů korun, což byl oproti minulým rokům obrovský nárůst. Tyto peněžní prostředky 

by bohatě stačili na pokrytí nákladů spojených s pořízením nového dlouhodobého 

majetku, který bude pro nové prostory potřeba.  

I když v každém období docházelo ke splácení bankovních úvěrů, i tak celkové závazky 

společnosti neustále rostly. K menšímu poklesu asi o 2,5 milionu korun došlo v roce 

2015. Nicméně situace vyvrcholila v roce 2016, kdy došlo opravdu k obrovskému 

poklesu, a to díky již zmiňovanému prodeji budovy, jehož výnos putoval na úhradu všech 

bankovních úvěrů a snížil tak celkové závazky téměř o 60 miliónu korun. 

Čistý obrat za účetní období 2016 bohužel nestačil na pokrytí všech vynaložených 

nákladů a společnost se tak dostala do ztráty ve výši okolo 1,4 miliónu korun. Tento 

výsledek hospodaření za běžné účetní období byl za posledních 5 let nejlepším 

výsledkem, kterého společnost dosáhla. Z toho vyplývá, že Murexin dělá pokroky a vše 

pro to, aby do budoucna začal pravidelně dosahovat zisku. K tomu by mělo pomoci právě 

přestěhování blíže ke stávajícím i potenciálním zákazníkům. 
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3.5.2 Hmotné zdroje 

Společnost v současné době v Úvalech u Prahy nedisponuje žádným dlouhodobým 

majetkem, který bude pro přestěhování rozhodně potřeba. Základním potřebným 

hmotným zdrojem, který bude potřeba opatřit jsou prostory, kde má k provozování 

činnosti docházet. Tyto prostory se společnost rozhodla pronajmout. Hlavním důvodem, 

proč se chtějí stěhovat do pronájmu, je skutečnost, že společnost ani zdaleka nedisponuje 

volným kapitálem, který by byl pro koupi prostor potřeba a z důvodu nedávného prodeje 

budovy za účelem snížení svých závazků pro společnost nepřichází v úvahu ani varianta 

opětovného zadlužení. Jelikož odběrové centrum v Úvalech pro Murexin obsluhují 

Stavebniny Krutský, tak dalším majetkem, který společnosti pro přestěhování schází je 

vysokozdvižný vozík, který spolu s počítačem a případným vybavením kanceláře bude 

rozhodně potřeba pořídit. Podle toho, do jaké míry budou sehnané prostory vybaveny, se 

bude pořizovat další vybavení, kterým mohou být například regály a osvětlení (22). 

3.5.3 Lidské zdroje 

Jak již bylo několikrát zmíněno, prodejní místo v Úvalech pro společnost obsluhují 

skladníci ze společnosti Stavebniny Krutský, se kterou je uzavřena smlouva, která se 

vztahuje jednak na pronájem části skladu, ale také právě na jeho obsluhu. Pro 

přestěhování do nových prostorů bude tedy potřeba zaměstnat nového skladníka. Ten 

bude poptáván pomocí inzerce na internetu a hlavním kritériem jeho přijetí bude 

oprávnění k manipulaci s vysokozdvižným vozíkem (22). 

3.5.4 Nehmotné zdroje 

Hlavním přínosem v oblasti nehmotných zdrojů je pro společnost fakt, že prodávané 

zboží vyrábí a zároveň dodává jejich matka. Není tedy závislá na žádných cizích firmách, 

kvůli kterým by se mohla dostat do tíživé situace, díky které by například nebylo co 

prodávat. Dalším nehmotným zdrojem, z kterého vyplývá téměř celý podnikatelský 

záměr, je jakési know-how, které dává Murexinu jasně najevo, že centrum dění v oblasti 

stavební chemie se nachází v Praze (22). 
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3.6  Finanční stav podniku 

V následující tabulce je znázorněn přehled tržeb z prodeje zboží, vlastních výrobků a 

služeb v jednotlivých letech 2012 až 2016. Současně s tržbami jsou zde sledovány 

náklady, které bylo potřeba k dosažení tržeb vynaložit. Pod výkonovou spotřebou se 

skrývají náklady vynaložené na prodané zboží, služby, které nám k dosažení tržeb byly 

poskytovány a spotřeba materiálu a energie. Osobní náklady představují mzdové náklady, 

náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní mzdové náklady. Dále 

tabulka znázorňuje celkové tržby a celkové náklady, jejichž rozdíl je uveden v posledním 

řádku. Ten udává, zda se ve sledovaném období Murexinu podařilo dosaženými tržbami 

převýšit vynaložené náklady, nebo zda dosažené tržby na pokrytí vynaložených nákladů 

nestačili. 

Tab. 3: Tržby a náklady vynaložené k jejich dosažení v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 23) 

(tabulka v tisících Kč) 2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby (zboží) 128 230 99 521 102 696 106 180 109 362 

Tržby (vl. výrobky a služby) 4 114 4 087 3 644 3 358 786 

Výkonová spotřeba 109 899 92 647 89 642 90 515 93 364 

Osobní náklady 18 636 18 947 20 065 18 697 17 668 

∑ tržby 132 344 103 608 106 340 109 538 110 148 

∑ náklady 128 535 111 594 109 707 109 212 111 032 

∑ rozdíl 3 809 -7 986 -3 367 326 -884 

Hned při prvním pohledu na tabulku si nejde nevšimnout, že tržby z prodeje zboží tvoří 

téměř celý podíl na celkových tržbách, což jasně odpovídá tomu, že téměř všechny 

produkty pro dceřinou společnost vyrábí její matka. Opravdu velmi malý podíl tvoří tržby 

z prodeje vlastních výrobku a služeb. Vlastní výrobky v dceřiné společnosti vznikají 

mícháním fasádní barvy s pigmenty, čímž vznikne odstín přesně podle přání zákazníka.  

Za vlastní služby společnost inkasuje v případě poskytovaného školení pro partnery, nebo 

v případě dodávky zboží ve fakturované ceně do 25 tisíců korun bez DPH na místo 

předem určené kupujícím (24). 
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Pro přehlednější znázornění jsem celkové tržby a celkové náklady zavedl do 

následujícího grafu. 

 

Graf 1: Srovnání celkových tržeb a nákladů vynaložených k jejich dosažení v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 23) 

Z grafu je jasně viditelné, že za sledované období společnost nejvyšších tržeb dosáhla 

v roce 2012. V následujícím roce došlo k obrovskému poklesu o necelých 29 milionů 

korun.  V dalších dvou letech celkové tržby vstoupali o asi 3 miliony a v roce 2016 

vzrostly jen o něco málo přes 0,5 milionu korun. Stále dochází k růstu, což je možné 

považovat za pozitivní vývoj, ale také je potřeba tržby sledovat současně s náklady, které 

bylo potřeba k jejich dosažení vynaložit.  

V roce 2012 se Murexinu podařilo náklady převýšit o 3,8 milionu korun, což byl za 

sledované období jeho nejlepší výsledek. Následující rok se karta obrátila a k pokrytí 

vynaložených nákladů zbývalo necelých 8 milionů, což bylo pro společnost velkým 

zásahem, který se podepsal na výsledku hospodaření za účetní období roku 2013 

v podobě vysoké ztráty ve výši téměř 14,5 milionu korun. I přestože v roce 2014 

společnost stále nedokázala z celkových tržeb pokrýt vynaložené náklady, tak v tomto i 

v následujícím roce měly její tržby i náklady pozitivní vývoj. Vypadalo to, že se začíná 

blýskat na lepší časy, ale v posledním roce sledovaného období sice opět vzrostly tržby o 

více než 0,6 milionu, avšak došlo také ke zvýšení nákladů o více než 1,8 milionů korun. 
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3.6.1 Doba obratu zásob 

V následující tabulce je vypočítaná doba, po kterou jsou peněžní prostředky ve 

sledovaném období vázány v podobě zásob. Pro výpočet jsem zvolil v čitateli stav zásob 

k rozvahovému dni a ve jmenovateli náklady vynaložené na prodané zboží. Zmiňovaný 

zlomek jsem poté násobil 365 vyjadřujících počet dní v roce. Výslednou dobu obratu 

zásob jsem zaokrouhloval matematicky na celé dny. 

Tab. 4: Doba obratu zásob Murexin, spol. s r. o. v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 23) 

Murexin, spol. s r. o.  

(tabulka v tisících Kč) 
2012 2013 2014 2015 2016 

Zásoby 10 372 9 676 10 641 10 187 10 313 

Náklady na prodané zboží 90 848 72 689 73 600 74 688 78 427 

Doba obratu zásob (dny) 42 49 53 50 48 

Z výsledků je patrné, že nejkratší dobu, po kterou byly peněžní prostředky vázány 

v podobě zásob, dosahovala společnost v roce 2012. V tomto roce byla doba obratu zásob 

42 dní. Následující dva roky doba výrazně stoupla, a to v prvním roce o 7 dní a 

v následujícím roce o další 4 dny. Od roku 2015 doba obratu zásob opět začala klesat, 

nejdříve o 3 dny a následující rok o další 2. Tyto poklesy považuji jako krok v před a 

s plánovaným podnikatelským záměrem by tento pozitivní vývoj měl pokračovat. 

Pro srovnání jsem vypočítal dobu obratu zásob i u konkurenční firmy s názvem Sika CZ, 

s. r. o., u které jsem počítal stejným způsobem, a která si vedla následovně. 

Tab. 5: Doba obratu zásob Sika CZ, s. r. o. v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 

Sika CZ, s. r. o.  

(tabulka v tisících Kč) 
2012 2013 2014 2015 2016 

Zásoby 62 159 48 187 42 924 37 107 45 396 

Náklady na prodané zboží 363 252 370 077 385 725 435 573 438 382 

Doba obratu zásob (dny) 62 48 41 31 38 

V prvním sledovaném roce měla Sika o 20 dní více než Murexin, ale hned v následujícím 

roce se dny téměř srovnali. V roce 2014 se doba obratu zásob společnosti Sika oproti 

Murexinu lišila o 12 dní. V dalším období Sika opět dokázala svou dobu zkrátit o dalších 
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10 dní, zatím co Murexin pouze o 3. V posledním sledovaném období se konkurenční 

společnost zhoršila o 7 dní, ale stále měla o 10 dní méně než Murexin. 

Celkově lze říci, že společnost Sika CZ, s. r. o. ve sledovaném období dosahovala kromě 

prvního a druhého roku mnohem rychlejšího obratu zásob. Tím tak dokázala vázat 

peněžní prostředky ve formě zásob výrazně kratší dobu než Murexin. 

3.6.2 Rentabilita tržeb 

V následujících tabulkách jsem počítal rentabilitu tržeb opět u společnosti Murexin a 

Sika. Pro výpočty jsem zvolil v čitateli provozní cash flow, protože představuje na rozdíl 

od provozního výsledku hospodaření reálný pohyb peněz. Ve jmenovateli jsou použity 

celkové tržby, tedy tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb. Samotná rentabilita 

tržeb je vypočtena v procentech. 

Tab. 6: Rentabilita tržeb Murexin, spol. s r. o. v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 23) 

Murexin, spol. s r. o.  

(tabulka v tisících Kč) 
2012 2013 2014 2015 2016 

Provozní cash flow 1 779 474 3 163 -2 241 -57 725 

Celkové tržby 132 344 103 608 106 340 109 538 110 148 

Rentabilita tržeb (%) 1,34 0,46 2,97 -2,05 -52,41 
 

Tab. 7: Rentabilita tržeb Sika CZ, s. r. o. v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 

Sika CZ, s. r. o.            

(tabulka v tisících Kč) 
2012 2013 2014 2015 2016 

Provozní cash flow 11 054 56 357 96 930 92 882 78 921 

Celkové tržby 648 779 689 254 744 267 830 490 840 698 

Rentabilita tržeb (%) 1,70 8,18 13,02 11,18 9,39 

V prvním sledovaném roce si společnost Sika vedla jen o něco lépe než Murexin, ale 

v následujících letech se výrazně zlepšila. Jelikož byl Murexin v každém ze sledovaných 

období ve ztrátě, nedá se v jejich případě počítat s tím, že by jejich rentabilita dosahovala 

extra vysokých čísel. Nicméně rok 2014 byl nádechem na vzestup, ale hned 

v následujícím období se hodnota rentability dostala dokonce do záporných čísel. 
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V posledních dvou obdobích hodnoty u společnosti Sika mírně klesly, ale stále se 

udržovaly ve velmi dobré míře. Oproti tomu se Murexin v roce 2016 dostal přes hranici 

mínus 52 procent. Toto výrazné snížení bylo však způsobeno tím, že společnost v tomto 

roce prodala budovu a výnosy z prodeje použila na úhradu téměř všech závazků, čímž 

v celku velkou částí dotovala výsledek hospodaření. 

3.7  Porterův model konkurenčního prostředí 

Na trhu se stavební chemií působí vcelku značná rivalita, proto je tedy vhodné zabývat se 

skutečnostmi, které souvisejí s konkurencí. K tomu poslouží právě následují Porterův 

model, který zkoumá konkurenční prostředí. 

3.7.1 Rivalita firem působících na určitém trhu 

Mezi největší rivaly společnosti patří v současné době firmy Baumit, Mapei, Ardex, 

Weber, Bona a Sika. Všechny tyto společnosti jsou stejně jako Murexin výrobci a zároveň 

dodavatelé stavební chemie, tudíž jsou jejich produkty jen málo diferencované, ale mezi 

sebou si konkurují každá v něčem jiném. Například firmy Baumit, Mapei a Weber mají 

výhodu díky jejich většímu počtu provozoven v rámci České republiky, a tak dokáží 

uspokojit v určitých lokalitách zákazníky dříve, než by dokázal právě Murexin. Právě 

proto chce Murexin do budoucna realizovat jednoduchou strategii, ve které bude 

důležitým začátkem umístit se v hlavním městě, a rozšířit tak množství pravidelných 

odběrů ze stran nových i stávajících zákazníků. Postupem času má také v plánu 

proniknout do Ostravy, kde připadá v úvahu i varianta konsignačního skladu. Tím by 

vzniklo propojení hlavních tepen a společnost by tak byla schopná více konkurovat, 

zaujmout více zákazníků, ale hlavně pohotově dodávat téměř do všech koutů celé 

republiky (22). 

3.7.2 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Jelikož se jedná o odvětví s větším počtem stejně nebo alespoň podobně silných 

konkurentů, musí se počítat i s možnou variantou, že na trh vstoupí nějaká nově vzniklá 

firma, která se bude chtít něčím navíc odlišit od těch stávajících. Na druhou stranu se 

rozhodně nejedná o odvětví, do kterého by bylo možné vstoupit s nízkými fixními 
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náklady, a ve kterém by nebylo potřeba minimálně na začátku podnikání výrazně 

investovat. Dalším odstrašujícím faktem pro eventuální nové konkurenty může být 

skutečnost, že k uspokojení trhu je potřeba opravdu velký objem produkce. Není totiž 

žádnou tajnou informací, že stavební průmysl neustále roste a roste, a všude kde je to 

alespoň trochu možné se staví. Dalším faktem je také to, že většina velkých společností 

má se svými dodavateli uzavřené smlouvy, které jim umožňují nakupovat produkty 

s velmi výraznými slevami. Právě kvůli těmto důvodům se v současné době nepočítá 

s hrozbou vstupu nového konkurenta na trh (22). 

3.7.3 Hrozba substitutů 

V každé z oblastí využívajících stavební chemii společnost nabízí opravdu mnoho 

produktů. Dokonce se většina vyrábí v různých technologických variantách, jako jsou 

například protiskluzové, voděodolné, nebo vodící. Společnost tedy poskytuje v podstatě 

veškeré produkty, které jsou ve stavebnictví využívány. Z tohoto důvodu nevidím hrozbu 

vstupu nových substitutů jako opravdovou hrozbu, která by Murexinu hrozila (22). 

3.7.4 Vyjednávací síla zákazníků 

Jelikož se Murexin zaměřuje především na zprostředkovatele, pro zcela běžné zákazníky 

má sestavený klasický ceník, jako každá jiná firma. Takže pokud si přijde zákazník pro 

zboží, nebo si ho objedná přes e-shop, dostane ho za běžnou cenu dle ceníku, která není 

ve většině případů příliš výhodná. Ovšem pokud je to zákazník, který odebírá, nebo na 

základě důkazních prostředků o jeho zakázkách hodlá odebírat pravidelně, tak je s ním 

sepsaná kupní smlouva, která obsahuje sjednané podmínky, podle kterých je zboží 

následně odebíráno. Tyto podmínky bývají zpravidla sjednány buď jako pevné ceny, které 

jsou sníženy oproti ceníkovým cenám, nebo jako rabat, který udává procentní slevu na 

odebírané zboží. Takže vysoké ceny podle ceníku jsou nasazeny právě proto, aby vznikl 

prostor pro poskytnutí slev na základě smluv. Pokud sám pravidelný zákazník cítí, že 

odebírá dostatečně velký objem zboží, může s příslušným obchodním zástupcem 

vyjednávat o větší slevě. V případě jeho úspěchu je smlouva předělána a zákazník 

dosahuje ještě většího zvýhodnění. Další možnou smlouvou, kterou lze se společností 

sjednat, je takzvaná objektová smlouva. Význam této smlouvy spočívá v tom, že zákazník 

obdrží velkou zakázku, na kterou bude potřebovat neobvykle velké množství určitého 
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zboží. V tomto případě opět kontaktuje svého příslušného obchodního zástupce, 

se kterým jedná o ještě větším zvýhodnění, než kterého dosahuje na základě kupní 

smlouvy. Toto zvýhodnění bývá sjednáno zpravidla nejdéle na rok a je předmětem právě 

objektové smlouvy. Z toho tedy vyplývá, že objektová smlouva je uzavíraná pouze se 

stálými zákazníky, kteří již mají se společností sepsanou kupní smlouvu (22).  

3.7.5 Vyjednávací síla dodavatelů 

Jak již bylo zmíněno Murexin spol. s r. o. je dceřiná společnost, které zboží dodává její 

matka, což znamená, že si nemůže jen tak jednoduše přejít k jinému dodavateli. 

Neznamená to však, že matka určí dceři cenu, za kterou bude zboží odebírat a přes to 

nejede vlak. Jak už tomu bývá i dcera dokáže se svojí matkou smlouvat. V ojedinělých 

případech dokáže na určité produkty jednatel nebo obchodní ředitel vyjednat s rakouskou 

matkou cenu nižší, ale zpravidla za určitých podmínek. Takovou podmínkou může být 

například pravidelnější odběr zboží nebo třeba neobvykle velký objem naráz objednaného 

zboží (22).  

3.8  Swot analýza 

Porovnání silných a slabých stránek podniku a zároveň jeho možných příležitostí a hrozeb 

je znázorněno ve zkrácené verzi v následující tabulce, která tyto faktory dělí na čtyři části.  
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Tab. 8: SWOT analýza - analytická část 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 8, s. 46) 

SILNÉ STRÁNKY (+) SLABÉ STRÁNKY (-) 

matka jako výrobce a dodavatel záporný výsledek hospodaření za 

posledních 5 let činnosti 

nehrozí vstup nových substitutů ani 

konkurentů 

zadluženost a s ní související prodej 

budovy 

kvalita výrobků náklady převyšující tržby a nízká, 

respektive záporná rentabilita tržeb 

loajální zákazníci a velká obchodní síť podnikání v pronájmu 

dlouhá historie a s ní související dobré 

jméno 

vysoké pohledávky 

člen investiční společnosti Schmid 

Industrie Holding 

absence vlastních pozemků, budov a 

volného kapitálu k jejich pořízení 

široká škála produktů a nabídka školení 

pro partnery 

nevlastní zaměstnanci v Úvalech 

dlouholeté zkušenosti zaměstnanců a 

osvědčení dopravci 

vzdálenější přístup k potenciálním 

zákazníkům a malý počet provozoven 

získané certifikáty a mezinárodní 

zastoupení 

sezonní prodej 

přehledný a kvalitní e-shop, závislost prodeje na počasí 

instruktážní videa a interaktivní 

aplikační technik 

nepříliš aktivní marketing 

PŘÍLEŽITOSTI (+) HROZBY (-) 

know how o Praze záporný výsledek hospodaření za 

posledních 5 let činnosti 

nižší náklady na dopravu vyšší náklady na skladování 

blízkost k potenciálním zákazníkům vyšší mzdové náklady 

vyšší tržby a kratší doba obratu zásob výdaje na nový dlouhodobý majetek 

uskutečnění podnikové strategie a 

možnost většího zviditelnění 

konkurenční boj 

možnost vyjednat více výhod u matky a 

uzavřít více smluv s odběrateli 

platební morálka odběratelů 

navýšení počtu zákazníků a rozšíření 

množství pravidelných odběrů 

silniční omezení 

větší skladové prostory s vlastními 

zaměstnanci 

nespolehlivá nová pracovní síla 

příležitost celkového rozvoje 

společnosti a možnost realizace dalších 

podnikatelských záměrů 

nepředpověditelné hrozby 
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3.8.1 Silné stránky 

Hlavní silnou stránkou společnosti je bezesporu to, že pro ně zboží dodává jejich matka. 

Ta totiž produkty přímo vyrábí, a tudíž se společnost nemusí při dodávkách spoléhat na 

cizí firmy. Na základě výsledků Porterovi analýzy jsem zjistil, že produkty, které Murexin 

nabízí, jsou jen velmi málo diferencované od produktů nabízených konkurencí, což je 

jasným důkazem toho, že svojí nabídkou mají pokrytý celý sortiment výrobků stavební 

chemie, díky čemuž v podstatě nehrozí vstup nových substitutů. Na základě dalších 

zjištěných skutečností této analýzy se nepředpokládá ani vstup nové konkurence, která 

by činnost podniku mohla ovlivnit. 

Společnost se také může pyšnit svojí dlouhou historií, díky které si získala dobré jméno, 

ale hlavně si dokázala vybudovat velkou obchodní síť na tuzemském trhu. Právě díky 

dlouhodobé historii, dobrému jménu, ale především kvalitním výrobkům získala na svou 

stranu celou řadu věrných odběratelů, kteří na jejich služby nedají dopustit. Další 

ohromnou výhodou budující minimálně kvalitní pověst je členství v již 

zmiňované investiční společnosti Schmid Industrie Holding, která spojuje více než 118 

známých a úspěšných společností po celé Evropě. Společnost nabízí nejen širokou škálu 

produktů pro každou stavební oblast, ale dokonce i pro své věrné partnery poskytuje jak 

teoretické, tak praktické školení v oblasti stavební chemie. Tato školení může poskytovat 

na základě dlouholetých zkušeností svých zaměstnanců, kteří rozhodně také patří mezi 

silné stránky celé společnosti. Z rakouských výroben je zboží převáženo kamióny, ale pro 

tuzemskou přepravu jsou využívány služby osvědčených přepravních společností, které 

mimo poskytované kvalitní služby také umožňují společnosti minimalizovat náklady 

v oblasti přepravy, protože díky častému využívání jejich služeb jsou s nimi sjednané 

nejnižší možné ceny, kterých lze na trhu dosáhnout. 

Mezi výrazná plus také rozhodně patří získaná osvědčení, a to za úsporu emisí v roce 

2014, za zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů způsobem stanoveným 

zákonem o obalech od společnosti EKO-KOM, a. s. a za výrobek uzpůsobený pro přímý 

krátkodobý styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. od Zdravotního ústavu se 

sídlem v Ostravě. Celá Murexin rodina má mezinárodní zastoupení a partnery v mnoha 

zemích, což přispívá k jejich dobrému jménu. Dobrou vizitkou společnosti jsou určitě 
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také jejich webové stránky, na kterých najdete mimo kvalitně a přehledně zpracovaného 

e-shopu také různá instruktážní videa, nebo třeba jednoduchého interaktivního 

aplikačního technika, díky kterému v pár krocích zjistíte, které produkty jsou pro vaši 

záležitost ty pravé (20). 

3.8.2 Slabé stránky 

Hlavní slabinou společnosti je fakt, že se jí za posledních 5 let nepodařilo dosáhnout 

kladného výsledku hospodaření. Dalším zásadním nedostatkem českého zástupce je 

absence vlastních pozemků a budov a zároveň nedostatek volného kapitálu na jejich 

pořízení. V roce 2016 došlo z důvodu vysoké zadluženosti k prodeji celé budovy 

v brněnských Modřicích konkurenční společnosti Baumit spol. s r. o., která v současné 

době prostory pronajímá zpět Murexinu. Druhé prodejní centrum sídlící v Úvalech u 

Prahy má společnost také v pronájmu. Zde má k dispozici část skladu firmy Stavebniny 

Krutský s. r. o., která pro ně také sklad obsluhuje. Murexin tedy toto odběrové místo nemá 

v podstatě pod kontrolou, protože se o něj stará disponentka, která pracuje v Brně. 

Další velmi slabou stránkou společnosti je také skutečnost, že jejich celkové tržby za 

sledované období dokázali pouze v roce 2012 a 2015 převýšit celkové náklady na ně 

vynaložené, ale i tak pouze v malé míře. V ostatních třech letech bohužel dosažené tržby 

k pokrytí nákladů nestačili a Murexin si tak vytvářel příznivé podmínky ke vzniku 

záporného výsledku hospodaření. Výsledky rentability tržeb, které jasně znázorňují jak 

nízký, respektive záporný je jejich podíl na provozním cash flow, jsou jen dalším 

důkazem toho, že se podniku celkově v jeho činnosti nedaří a potřebuje se dostat do větší 

blízkosti dosavadním i potenciálním zákazníkům. Další nevýhodou je totiž jeho 

geografická poloha, kvůli které odběratelé často volí rychlejší variantu koupě u 

konkurence. Převážná většina z nich se pohybují v okolí Prahy a místo toho, aby čekali, 

než jim bude zboží dovezeno, nebo se zdržovali v dopravních zácpách mezi Prahou a 

Úvaly, raději si pro zboží zajedou blíže ke konkurenci. Právě přestěhováním do Prahy 

chce společnost dosáhnout výhodnější pozice, díky které se začne jejich činnost vyvíjet 

pozitivním směrem. 

Mezi další slabé stránky rozhodně patří v celku vysoké pohledávky za odběrateli a 

sezónní prodej a s ním související závislost prodeje na počasí. K slabším stránkám také 
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patří jejich marketingové působení, které není na extra vysoké úrovni. K celkovým 

výsledkům rozhodně nepřispívá také skutečnost, že Murexin provozuje v rámci českého 

trhu pouze 2 pobočky. 

3.8.3 Příležitosti 

Největší příležitostí pro společnost Murexin je jejich know how, které je navádí do větší 

blízkosti k potenciálním zákazníkům, kteří se pohybují v největší míře v okolí hlavního 

města České republiky. Zde by mohla mít společnost větší skladové prostory s vlastním 

skladníkem. Díky uskutečnění této podnikové strategie by mohlo dojít jednak k většímu 

zviditelnění na trhu a s tím souvisejícímu nárůstu počtu zákazníků, ale také k rozšíření 

množství pravidelných odběrů. Tyto skutečnosti by vyvolali růst celkových tržeb, dále by 

došlo k výrazně kratší době obratu zásob a společnost by tak měla možnost vyjednat více 

výhod u své matky. Čím více výhod společnost dokáže u své matky vyjednat, s tím větší 

pravděpodobností uzavře s odběrateli více kupních smluv, neboť pro ně bude mít možnost 

poskytnout větší zvýhodnění. S rostoucím počtem uzavřených kupních smluv, také roste 

příležitost k uzavření více objektových smluv, jejichž předmětem jsou milionové 

zakázky. Dále by mohlo dojít k nižším nákladům na přepravu zboží, neboť by část 

zákazníků upřednostňovala rychlý osobní odběr přímo v prodejním centru. 

Díky všem těmto faktorům by docházelo k neustálému rozvoji celé společnosti, díky 

kterému by Murexin mohl zrealizovat i jejich další podnikatelský záměr, kterým je 

proniknutí do Ostravy, kde by v budoucnu také rádi otevřeli další pobočku.  

3.8.4 Hrozby 

Záporný výsledek hospodaření není pouze slabou stránkou společnosti, ale také 

představuje určitou hrozbu, že se v budoucnu matka rozhodne ukončit působení na 

českém trhu, a Murexin spol. s r. o. tak zcela zanikne. 

Spolu s možnými příležitostmi bohužel souvisejí i hrozby, které mohou při plnění 

podnikatelského plánu nastat. Čemu se rozhodně společnost nevyhne, budou vyšší 

náklady na provoz nového odběrového místa, protože se v hlavním městě ceny pronájmů 

pohybují výše než mimo něj. Jelikož by společnost zaměstnávala zaměstnance navíc, tak 

by také stouply mzdové náklady. Dále bude nutné nakoupit nový dlouhodobý majetek, a 
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to minimálně v podobě vysokozdvižného vozíku a stolního počítače. Další hrozbou může 

být rozhodně konkurenční boj, kterému se v hlavním městě nelze vyhnout, eventuální 

silniční omezení, například pro kamióny, ale třeba i běžné uzavírky a objížďky, nebo 

nespolehlivá nová pracovní síla. Další nepříjemností, která může nastat za každých 

okolností, je určitě platební morálka odběratelů. Pokud nejsou zákazníci ochotni nebo 

schopni za poskytnuté produkty či služby platit, tak se peníze špatně vydělávají. Co 

rozhodně také může nastat, jsou nepředpověditelné události ve formě přírodních katastrof 

a havárií. 

3.9  Odůvodnění plánu stěhování do Prahy 

Jak jsem již zmiňoval, společnost Murexin musela z důvodu vysoké zadluženosti prodat 

budovu, ve které se nachází jejich sídlo, ale zároveň také jejich poslední nemovitost, 

kterou vlastnila. V budoucnu by se opět ráda vrátila do vlastního, ale pravděpodobně 

tomu bude předcházet ještě spousta let a událostí. Jednou z nich má být v nejbližší době 

právě stěhování ze vzdálených Úval přímo do centra dění, tedy do Prahy, čímž dojde 

k přiblížení k dosavadním, ale i k potenciálním zákazníkům. Právě zde se podle vedení 

společnosti a jejich mnoholetých zkušeností nachází hlavní proud trhu se stavební chemií. 

Důkazem toho jsou také objednávky, které z největší části přistanou na stole právě od 

společností sídlících v Praze. Tyto společnosti nejsou ochotny pro zboží jezdit za Prahu, 

přesněji řečeno do Úval, a díky tomu tak Murexinu rostou náklady na dopravu (22). 

Vedení se tedy domnívá, že na základě zvýhodněných služeb pobočky v Praze vzroste 

nejen počet pravidelných zákazníků, kteří se budou podílet na rostoucích tržbách, ale také 

vzroste počet osobních odběrů, čímž dojde právě k obrovskému snížení nákladů na 

dopravu. Dále vedení společnosti přepokládá, že dojde k výrazně kratší době obratu 

zásob, čímž vznikne prostor pro vyjednávání větších výhod u matky. Díky tomu bude i 

česká dcera schopna nabídnout více výhod pro své významné odběratelé, čímž bude 

zajištěna jejich vysoká loajalita a neustály rozvoj celé společnosti (22).  



53 

 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V části s vlastními návrhy nejdříve stručně popíši, jaké obchodní strategie se společnost 

musí držet, aby jednak mohlo dojít k hladkému průběhu stěhování do Prahy, ale také aby 

bylo toto stěhování významným přínosem pro celkový rozvoj společnosti. Během 

realizace projektu vzniknou určité náklady, které bude potřeba v důsledku stěhování 

vynaložit. 

Po realizaci podnikatelského plánu dojde k navýšení celkového objemu prodejů, což bude 

hlavním impulsem pro zvýšení celkových tržeb společnosti Murexin. Projekt s sebou nese 

i určité změny v oblasti nákladů, které bude potřeba řádně propočítat. 

4.1  Obchodní strategie 

Na začátku celého návrhu řešení nastíním pomocí prvků marketingového mixu firemní 

strategii, která bude vodítkem při sestavování celého business plánu. 

Jeho součástí není změna cenové politiky, neboť se nejedná o projekt, který by to 

v prvotní fázi vyžadoval. Cílem projektu není ani zaměření na nové produkty či nabízené 

služby, tudíž při jeho realizaci budou zachovány produkty a služby, které jsou v současné 

době společností poskytovány. V oblasti zásobování a distribuce taktéž nedojde k 

výrazným změnám, nicméně s předpokládaným růstem tržeb úměrně automaticky 

vzrostou náklady na zásobování. Naopak při distribučním procesu se očekává snížení 

nákladů na dopravu, neboť na základě nové pobočky v Praze dojde k výrazně vyššímu 

počtu osobních odběrů. Zboží bude do nové pobočky dováženo stejně, jako je dováženo 

v současné době, tedy kamióny z mateřské výrobny.  

O propagaci se z největší části postarají obchodní zástupci, kteří mají již v současné době 

za úkol zákazníky formou obchodních dopisů informovat o plánovaném stěhování a 

zároveň je seznámit se všemi výhodami, které pro ně díky nové pobočce vzniknou. 

Především mezi ně patří: 

• menší vzdálenost ke zboží, 

• větší množství zboží na skladě (menší pravděpodobnost čekání na zboží), 

• možnost sepsání výhodné kupní smlouvy při pravidelném odběru, 
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• mnohem lepší komunikace a operativní řešení problémů díky vlastním 

zaměstnancům v nové pobočce. 

K propagaci bude dále využit samozřejmě internet, ať už sociální sítě nebo oficiální 

webové stránky společnosti, ale také se do procesu zapojí obchodní ředitel, který jménem 

společnosti bude oslovovat potenciální zákazníky, pro které bude nová pobočka 

významným krokem pro navázání obchodního styku se společností Murexin. 

4.2  Časový harmonogram celého projektu 

Následující tabulka obsahuje sekvenční harmonogram celého projektu. Ten je sestaven 

tak, aby mohl být na začátku roku 2019 úspěšně zahájen provoz nové pobočky v Praze. 

Tab. 9: Časový harmonogram celého projektu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jednotlivé činnosti v roce 2018-2019 Datum (od-do) 

Výběr nejvhodnější lokality 01. 01. 2018 - 30. 06. 2018 

Výběr nejvhodnějších prostorů 01. 01. 2018 - 30. 06. 2018 

Uzavření smlouvy o pronájmu 01. 06. 2018 - 31. 07. 2018 

Návrh vnitřních prostorů 01. 08. 2018 - 31. 10. 2018 

Vybavení nové pobočky 01. 08. 2018 - 31. 10. 2018 

Výběrové řízení nových zaměstnanců 01. 08. 2018 - 30. 11. 2018 

Sepsání pracovních smluv 01. 08. 2018 - 21. 12. 2018 

Stěhování zboží z Úval 01. 11. 2018 - 21. 12. 2018 

Zaškolení administrativního pracovníka 01. 12. 2018 - 21. 12.2018 

Zahájení provozu 02. 01. 2019 

Naplňování obchodní strategie 02. 01. 2019 - XXX 

 

4.2.1 Výběr nejvhodnější lokality 

Základní záležitostí celého projektu je výběr nejvhodnější lokality, která byla vybírána 

na území Prahy. Následující mapa České republiky, na které jsou špendlíky označeni 

jednotliví partneři společnosti, je důkazem toho, že právě v Praze se pohybuje opravdu 
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hojný počet zákazníků, kteří se z velké části podílejí na celkovém obratu Murexinu, a 

kvůli kterým má smysl projekt realizovat. 

 

Obr. 7: Mapa partnerů společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 22) 

Tyto společnosti odebírají zboží ve velkém množství, ale zároveň nejsou ochotni pro něj 

jezdit až do Úval. Hlavním kritériem pro výběr nejvhodnější lokality je tedy obecně dobře 

dopravně dostupné místo, kde je malá pravděpodobnost dopravních omezení. Jako 

vhodná varianta se nabízí areál s komerčními prostory na ulici Průmyslová, který leží 

nedaleko sjezdu ze silnice E65, která bývá označována jako Jižní spojka. Dalšími 

vhodnými lokalitami jsou části obce, které se rozkládají právě podél již zmiňované Jižní 

spojky. Patří mezi ně Štěrboholy, Záběhlice a Spořilov. Další z možných lokalit je známá 

průmyslová zóna Stodůlky, která se rozkládá na území Prahy 13, a která je dopravně 

dostupná díky silnici označované jako Rozvadovská spojka, z které je výborná dopravní 

dostupnost na dálnici D5 a silnici pojmenovanou jako Pražský okruh. Na druhé straně 

této spojky se rozkládá Praha-Zličín, kde se nachází také spousta vhodných prostorů. 
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4.2.2 Výběr nejvhodnějších prostorů 

Ve vybraných lokalitách jsem provedl průzkum komerčních nemovitostí určených 

k pronájmu a vybral jsem z nich tři následující prostory, které splňují požadavky 

Murexinu, a z kterých jsem následně vylučovací metodou vybral ten nejvhodnější.  

 

Obr. 8: Výběr nejvhodnějších prostorů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Objekt, který se skrývá pod písmenem A, se nachází v Praze 10 v Záběhlicích přímo na 

sjezdu z Jižní spojky, ale jeho hlavní nevýhodou jsou nízké stropy. Proto jsem se 

v poslední fázi rozhodoval mezi objektem B a C. Objekt vyznačený písmenem C se 

nachází taktéž v Praze 10, ale na ulici Průmyslová, která je také velmi dobře dopravně 

dostupná, ale pronájem tohoto objektu by na jednom metru čtverečním vyšel Murexin o 

10 Kč více než v objektu B. Tato skutečnost sehrála v rámci optimalizace nákladů zásadní 

roli pro finální rozhodnutí pro přestěhování do objektu B, který leží na území Prahy 13, 

ve Stodůlkách na ulici Bavorská. 

K dispozici jsou zde prostory o velikosti 482 m² při ceně 90 Kč/m² včetně všech služeb a 

energií. Samozřejmostí vybraného objektu je výborná dopravní dostupnost, která je 

zajištěna především dálnicí D5 a Pražským okruhem, který je plynule spojen 

s Rozvadovskou spojkou (26). 

Výhodou objektu je možnost vjezdu dodávkou přímo do skladu, nebo také mnoho 

místních vysokozdvižných vozíků, které jsou v případě poruchy k dispozici. Další velice 

zásadní výhodou oproti ostatním objektům je možnost pronájmu venkovní oplocené 
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zpevněné skladové plochy o rozloze až 1000 m². Tato možnost by se dala využít 

v případě, když by vnitřní prostory z důvodu vysoké pohledávky nebyly v budoucnu pro 

společnost dostačující. Výhodou je také střežení objektu 24 hodin denně (26). 

4.2.3 Uzavření smlouvy o pronájmu 

Nejdůležitější položkou smlouvy bude bezesporu doba, na kterou bude uzavřena. 

Podmínkou Murexinu je uzavření smlouvy na 5 let, aby nemohla nastat situace, kdy se 

bude muset po roce opět stěhovat. Dále bude společnost dbát na sjednání stejných 

podmínek, které majitel uvádí na internetové inzerci. Mezi tyto podmínky patří především 

cena 90 Kč/m² včetně všech energií a služeb, pod kterými je skryto nepřetržité střežení 

objektu a služby spojené se správou budovy. 

4.2.4 Návrh vnitřních prostorů 

Před zahájením stěhování bude bezesporu potřeba naplánovat, jak budou prostory v nově 

pronajaté budově vybaveny, aby splnily jednak bezpečnostní požadavky, ale také 

požadavky na objem zboží, který bude potřeba na sklad vměstnat. 

Na následujícím obrázku je znázorněno, jak bude vybavení nového skladu rozloženo. 

 

Obr. 9: Návrh vnitřních prostorů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 



58 

 

Při návrhu vnitřního prostoru jsem postupoval tak, aby vzniklo co nejvíce regálového 

úložiště, ale zároveň i dostačující manipulační prostor. Regálový systém zabere v součtu 

153 m² a bude 4 metry vysoký. Uličky mezi regály jsou navrhnuty podle nařízení vlády 

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Do skladu vedou vrata, 

která umožňují dodávkám vjíždět až dovnitř. V pravém dolním rohu budovy se nachází 

místnost, která bude sloužit pro administrativní záležitosti. 

4.2.5 Vybavení nové pobočky 

V prvním kroku finančního plánování jsem stanovil jednotlivé náklady, které bude 

potřeba vynaložit, aby mohl být na začátku roku 2019 zahájen provoz nové pobočky. 

Položky, na které se vztahuje DPH, jsou uváděny v částce bez DPH. 

Tab. 10: Počáteční výdaje projektu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: následující informace) 

Jednotlivé položky Částka (v Kč) 

Vysokozdvižný vozík 269 000 

Regálový systém 681 402 

Vybavení kanceláře (nábytek, kancelářské 

potřeby) 
18 588 

Stolní počítač +LCD monitor 18 166 

Tiskárna 2 884 

Mobilní telefon 3 718 

Tarif k mobilnímu telefonu 419 

Internet 849 

Pracovní oblečení 1 350 

Nabídka práce na internetu 2 510 

Stěhování zboží 28 000 

Zaškolení administrativního pracovníka 36 067 

Celkem 1 062 953 

Vysokozdvižný vozík s názvem Jungheinrich EFG 316K společnost pořídí od největšího 

prodejce manipulační techniky v České republice (27). 

Regálový systém bude pořízen od prodejce kovových regálů, který je ohodnocen 

spoustou pozitivních recenzí (28).  
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Společnost vybaví administrativní prostor kancelářským programem s názvem RIO 

(15 036 Kč) a dále kancelářskou židlí s názvem Sheldon (2 313 Kč) a konferenční židlí 

TNT (1 239 Kč) pro navštěvující zákazníky (29). 

Do kanceláře bude dále pořízen stolní počítač Dell Vostro 3668 MT (14 868 Kč), LCD 

monitor Asus VZ249HE 24“ (3 298 Kč), tiskárna Canon MAXIFY MB2150 (2 884 Kč) 

a mobilní telefon Huawei P9 Lite (3 718 Kč) (30). 

K mobilnímu telefonu bude potřeba neomezený tarif (419 Kč/měsíc), který bude zřízen u 

stejné společnosti, jako jsou zřízeny ostatní tarify ve firmě, protože s ní má Murexin 

sjednaný tarif na míru. K aktivaci tarifu dojde 1. prosince 2018, aby mohl nový 

administrativní pracovník mobilní telefon využívat už při zaškolování (22). 

Budova se nechá připojit k internetu a společnost zakoupí balíček v Business verzi (849 

Kč/měsíc), který bude spuštěn od 1. prosince 2018 z důvodu otestování rychlosti internetu 

před zahájením provozu (31). 

Pro nabídku práce Murexin využije známý internetový portál, který je na inzerci práce 

specializovaný (32). 

Jelikož si společnost nechává na pracovní oblečení tisknout název a logo firmy, tak pro 

tento projekt bude oblečení pro nového skladníka objednáno u stejné firmy. Částky za 

přestěhování zboží a zaškolení administrativního pracovníka jsou podloženy na 

následujících stranách (22). 

Počáteční výdaje související s realizací projektu budou financovány prostřednictvím 

volných peněžních prostředků a k jejich vynaložení dojde v období od 1. srpna do 21. 

prosince 2018. 

4.2.6 Výběrové řízení nových zaměstnanců 

Zásadní změnu z pohledu lidských zdrojů přinesou nový zaměstnanci, kteří budou 

poptáváni prostřednictvím internetového portálu, který je k získávání nových 

zaměstnanců specializovaný. Následně budou nejvhodnější uchazeči zaměstnáni na 

hlavní pracovní poměr. Jedná se o pozici skladníka a administrativního pracovníka 

(disponent). Po obou z nich bude požadováno oprávnění na manipulaci 

s vysokozdvižným vozíkem, aby v případě nemoci mohl provoz bez přerušení 
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pokračovat. Dalším požadavkem bude minimálně roční praxe v oboru. Jak již bylo 

zmíněno, doposud bylo výdejní centrum v Úvalech obsluhováno jinou firmou, a tak díky 

vlastním zaměstnancům vznikne jednak lepší vizitka společnosti, ale také větší přehled o 

celkovém dění na pracovišti. 

Dále bude potřeba sehnat paní či slečnu z okolí na úklid, se kterou bude uzavřena dohoda 

o provedení práce. Náplní práce bude dvouhodinový úklid skladových i administrativních 

prostorů, který bude prováděn 15 dní v měsíci. 

4.2.7 Sepsání pracovních smluv 

Smlouvy na hlavní pracovní poměr s novými zaměstnanci budou uzavřeny na dobu 

neurčitou, aby v případě nespokojenosti vznikl prostor pro možnou výpověď. 

Na pozici administrativního pracovníka bude nabízena hrubá mzda ve výši 32 000 Kč a 

na pozici skladníka 24 000 Kč. Hrubá odměna uklízečky bude činit 100 Kč za hodinu. 

Částky vycházejí z průměrných hrubých mezd, které jsou pro region Praha a samozřejmě 

pro dané pozice běžné (33). 

V následující tabulce jsem provedl výpočet čistých měsíčních mezd k výplatě, a to za 

předpokladu, že nový zaměstnanci budou mít podepsané daňové prohlášení, díky kterému 

si budou moci uplatnit slevu na poplatníka, a dále za předpokladu, že nebudou využívat 

žádné další slevy na dani ani daňové zvýhodnění.  
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Tab. 11: Čisté mzdy/částky k výplatě nových zaměstnanců 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

(tabulka v Kč) Skladník 
Administrativní 

pracovník 
Uklízečka 

Hrubá mzda/odměna 24 000 32 000 3 000 

Sociální pojištění 

zaměstnavatel 
6 000 8 000 750 

Zdravotní pojištění 

zaměstnavatel 
2 160 2 880 270 

Superhrubá mzda 32 160 42 880 4 020 

Základ daně 32 200 42 900 4 100 

Záloha na daň 4 830 6 435 615 

Slevy na dani 2 070 2 070 2 070 

Záloha na daň po slevách 2 760 4 365 0 

Sociální pojištění 

zaměstnanec 
1 560 2 080 195 

Zdravotní pojištění 

zaměstnanec 
1 080 1 440 135 

Čistá mzda/částka k výplatě 18 600 24 115 2 670 

V následující tabulce jsou znázorněny osobní náklady, které společnosti realizací 

projektu vzniknou.  

Tab. 12: Osobní náklady související s realizací projektu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

(tabulka v Kč/měsíc) Osobní náklady 

∑ sociální pojištění zaměstnavatel 14 750 

∑ zdravotní pojištění zaměstnavatel 5 310 

∑ čisté mzdy + částka k výplatě 45 385 

∑ měsíční osobní náklady 65 445 

Při zahájení provozu se všemi zmiňovanými zaměstnanci budou celkové osobní náklady 

činit 65 445 Kč měsíčně, respektive 65 445 * 12 = 785 340 Kč ročně. 

4.2.8 Stěhování zboží z Úval  

Před zahájením stěhovaní zboží z Úval do Prahy se budou disponentky snažit, aby v co 

největší míře vyprodali zásoby. Nicméně z předpokládaného odhadu bude zapotřebí, aby 

se jeden kamión mezi Úvaly a Prahou osmkrát otočil. Tato jedna otočka vyjde na 3 500 



62 

 

Kč bez DPH, což pro společnost představuje náklady na přestěhování ve výši 8 * 3 500 

= 28 000 Kč (24). 

4.2.9 Zaškolení administrativního pracovníka 

Před spuštěním provozu bude potřeba dostatečné proškolení nového administrativního 

pracovníka. Jelikož má společnost své disponentky pouze v Brně, bude se muset nově 

zaměstnaná osoba na pozici administrativního pracovníka zaučit právě tam. Protože 

jedním z kritérií na přijetí nových zaměstnanců je minimálně roční praxe v oboru, tak na 

pozici skladníka nebude zaškolení potřeba. Všechny případné nejasnosti bude moci řešit 

přes telefon se skladníky v Brně případně s vedením. 

Pro zaškolení administrativního pracovníka bude sepsána dohoda o provedení práce, 

která bude specifická ustanovením, díky kterému zaměstnanci vznikne nárok na cestovní 

náhrady. Hrubá odměna za čas strávený v práci bude činit 150 Kč za hodinu. 

Zaměstnanci bude poskytnuto ubytování v nedalekém penzionu s názvem Aben a Hana 

penzion, a to od 2. 12. 2018 s tím, že do práce půjde od následujícího dne. Ubytování je 

umístěno v Modřicích, dvě zastávky tramvají od brněnského sídla společnosti, tudíž bude 

zaměstnanci proplaceno i jízdné městskou hromadnou dopravou. Samozřejmostí je 

proplacení nákladů spojených s cestami z Prahy do Brna a zpět (34). 

Následující tabulka obsahuje veškeré náklady, které budou vynaloženy na zaškolení 

nového administrativního zaměstnance. 

Tab. 13: Náklady na zaškolení administrativního pracovníka 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: následující informace) 

(tabulka v Kč) Náklady na zaškolení 

1. Cesta z Prahy do Brna (vlak + MHD) 732 

2. Ubytování 8 250 

3. Jízdné v MHD Brno 600 

4. Stravné 4 014 

5. Cesta z Brna do Prahy (MHD + vlak) 732 

6. Odměna + SP a ZP zaměstnavatel 21 739 

∑ náklady na zaškolení 36 067 
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1. Jelikož bude zaškolování probíhat tři týdny, bude umožněno zaměstnanci jezdit na 

víkendy domů. Celkem tedy pojede z Prahy do Brna třikrát a bude potřebovat tři hodinové 

jízdenky na cestu z hlavního nádraží do penzionu. 

• Jízdné: vlak (3*219 Kč) + MHD (3*25 Kč) = 732 Kč (35). 

2. Ubytování bude k dispozici vždy od neděle do pátku, což vychází dohromady na 15 

nocí. 

• Ubytování: 15 nocí * 550 Kč = 8 250 Kč (34). 

3. Jak již bylo zmíněno, modřické sídlo je vzdáleno 2 zastávky od penzionu, ve kterém 

bude zaměstnanec ubytován, což znamená, že bude potřebovat na každý pracovní den 2 

patnáctiminutové jízdenky. 

• Jízdné: 2 * 20 Kč *15 dní = 600 Kč (35). 

4. Zaměstnanec stráví na pracovní cestě celkem 18 dní. Společnost si je vědoma osobního 

omezení, které z důvodu výkonu práce mimo bydliště vzniká, a tak zaměstnanci proplatí 

nejvyšší denní sazbu stravného, která pro rok 2018 činí 223 Kč. 

• Stravné: 18 dní * 223 Kč = 4 014 Kč (36). 

5. Stejně jako z Prahy do Brna, pojede zaměstnanec také z Brna do Prahy. 

• Jízdné: MHD (3*25 Kč) + vlak (3*219 Kč) = 732 Kč (35). 

6. Hrubá odměna za čas strávený zaškolováním bude 150 Kč za hodinu. V práci 

zaměstnanec stráví od pondělí do čtvrtka vždy 9 hodin denně a v pátek vždy 6,5 hodin. 

Dohromady bude zaškolování trvat 127,5 hodin.  
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Tab. 14: Výpočet částky k výplatě při zaškolování na DPP 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

(tabulka v Kč) DPP-administrativní pracovník 

Odměna 19 125 

Sociální pojištění zaměstnavatel 4 782 

Zdravotní pojištění zaměstnavatel 1 722 

Superhrubá mzda 25 629 

Základ daně 25 700 

Záloha na daň 3 855 

Slevy na dani 2 070 

Záloha na daň po slevách 1 785 

Sociální pojištění zaměstnanec 1 244 

Zdravotní pojištění zaměstnanec 861 

Částka k výplatě 15 235 

 

• Mzdové náklady: sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele (6 504 Kč) + 

částka k výplatě (15 235 Kč) = 21 739 Kč. 

Celkové náklady na zaškolení nového administrativního pracovníka v součtu dávají 

dohromady 36 067 Kč. V rámci dobrých vztahů bude společnost poskytovat peněžní 

prostředky související s dopravou, ubytováním a stravným v průběhu zaškolování. 

Samotná odměna za práci bude zaměstnanci vyplacena v hotovosti ke dni 21. 12. 2018. 

4.2.10  Zahájení provozu 

Na začátku roku 2019, jakmile budou prostory kompletně vybaveny a zaměstnanci 

dostatečně proškoleni, přijde na řadu zahájení provozu, se kterým úzce souvisí veškeré 

plánování prodeje. Bude zapotřebí, aby obchodní zástupci neustále komunikovali se 

stálými zákazníky a oslovovali nové, pro které bude nová pobočka potenciálně znamenat 

operativnější řešení vlastních zakázek.  

4.2.11  Naplňování obchodní strategie 

Další fází finančního plánu jsou výpočty peněžních toků pro jednotlivá budoucí období, 

a to pomocí tržeb a nákladů, které jsou po zahájení provozu v nových skladových 
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prostorech očekávány. Výsledné hodnoty dále použiji pro výpočet čisté současné 

hodnoty, díky které zjistím diskontovanou dobu návratnosti celé investice. 

Počáteční výdaje, tržby a náklady na nákup zboží 

V nultém roce, tedy roce 2018, dojde pouze k vynaložení počátečních výdajů, které jsem 

stanovil v odstavci s názvem Vybavení nové pobočky. Pro následující rok jsem vycházel 

z posledního sledovaného období, tedy z roku 2016, kde byly celkové tržby ve výši 

110 148 tis. Kč. Jakmile se nová pobočka v Praze otevře, odhaduje se, že její provoz 

v prvním roce vygeneruje o 10 % celkových tržeb navíc, a že v každém následujícím 

roce tyto tržby vzrostou o další 2 %. Pokud se má více prodávat, tak se musí také více 

nakupovat. To znamená, že s růstem celkových tržeb úměrně porostou náklady na nákup 

zboží, ve kterých není zahrnuta doprava (22). 

Doprava 

V roce 2016 náklady na dopravu do Úval činili 820 tis. Kč a z Úval, tedy náklady na 

dopravu zboží k zákazníkům, činili 1 800 tis. Kč. Jedním z hlavních přínosů projektu je 

odhadované snížení nákladů spojených právě s dopravou zboží k zákazníkům, a to o 30 

%. Naopak náklady na dopravu zboží do nového skladu v Praze budou v budoucím 

období úměrně vzrůstat s rostoucími tržbami (24). 

Nájem 

Díky výše zjištěným skutečnostem o novém skladu, nacházejícím se v pražských 

Stodůlkách, můžu stanovit jeho roční nájem. Rozloha nového skladu činí 482 m² při ceně 

90 Kč/ m² včetně energií. Měsíční nájem tedy činí 482 * 90 = 43 380 Kč. Zde dojde téměř 

k 24 % nárůstu nákladů na nájemné. Roční nájem v nových prostorech bude tedy činit 

43 380 * 12 = 520 560 Kč (26). 

Odpisy a osobní náklady 

Roční osobní náklady, které společnosti realizací projektu vzniknou ve výši 785 340 Kč, 

jsou vypočteny výše v odstavci s nadpisem Sepsaní pracovních smluv. Odpisovat se bude 

pouze vysokozdvižný vozík a regálový systém, a to rovnoměrně po dobu pěti let. 

Roční odpis regálový systém: 681 402 Kč / 5 let = 136 280,4 Kč. 
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Roční odpis vysokozdvižný vozík: 269 000 Kč / 5 let = 53 800 Kč. 

Celkový roční odpis majetku, pořizovaného za účelem realizace projektu, bude v letech 

2019-2023 činit 190 080,4 Kč. V posledním roce bude majetek zcela odepsaný. 

Ostatní náklady 

Poslední důležitou položkou pro veškeré výpočty jsou ostatní náklady. Pod těmi jsou 

skryty ostatní provozní a finanční náklady, které by v průběhu roku mohli nastat. 

Příkladem takových nákladů mohou být daně a poplatky, nebo třeba nákladové úroky. 

Peněžní prostředky, které nebudou vynaloženy na některé z těchto nákladů, budou tvořit 

položku rezerv v provozní oblasti do dalších období. 

V následující tabulce jsou vypočteny peněžní toky pro jednotlivá budoucí období. 

V poslední části tabulky jsou provedeny diskontované výpočty stanovující čistou 

současnou hodnotu. 

Tab. 15: Vývoj peněžních toků 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: předchozí informace) 

(tabulka v tis. Kč) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Počáteční výdaje 1 062,95 - - - - - 

Tržby  - 11 014,80 11 235,10 11 459,80 11 689,00 11 922,78 

Náklady na nákup 

zboží 
- 6 954,70 7 093,79 7 235,67 7 380,38 7 527,99 

Náklady na dopravu - 2 162,00 2 180,04 2 198,44 2 217,21 2 236,35 

Nájem - 520,56 520,56 520,56 520,56 520,56 

Osobní náklady - 785,34 785,34 785,34 785,34 785,34 

Odpisy - 190,08 190,08 190,08 190,08 190,08 

Ostatní náklady - 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

EBT - 252,12 315,29 379,71 445,43 512,46 

Daň z příjmu - 47,90 59,91 72,14 84,63 97,37 

EAT - 204,22 255,38 307,56 360,80 415,09 

Cash flow -1 062,95 394,30 445,46 497,65 550,88 605,17 

diskont CF -1 062,95 352,05 355,12 354,22 350,09 343,39 

∑ diskont CF -1 062,95 -710,90 -355,78 -1,56 348,53 691,92 
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Čistá současná hodnota 

Po pěti letech provozu nové pobočky v Praze a při požadované 12 % míře výnosnosti 

čistá současná hodnota činí 691 920 Kč (v tabulce vyznačeno tučně červenou barvou). 

Míru výnosnosti ve výši 12 % požaduje vedení společnosti (37). 

Diskontovaná doba návratnosti 

Z vypočtené tabulky je patrné, že diskontovaná doba návratnosti bude přes 3 roky. 

Následující výpočet znázorňuje, kolik měsíců a dní to přesně bude: 

𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡. 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑛á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 = ( 
1,56

350,09
× 360 ) ÷ 30 = 0,0535 × 30 = 2 

V prvním kroku výpočtu jsem zjistil, že diskontovaná doba návratnosti nepřesáhne 3 roky 

a 1 měsíc (označeno červenou barvou). V dalším kroku výpočtu jsem zjistil, že tato doba 

přesáhne 3 roky pouze o 2 dny (označeno červenou barvou). Investice se tedy za těchto 

podmínek vrátí za 3 roky a 2 dny. 

4.3  Hodnocení rizik 

Součástí podnikatelského plánu je bezesporu identifikace rizik a jejich následné 

hodnocení. Ne vše totiž probíhá vždy tak, jak si naplánujeme, a proto je nutné myslet i na 

okolnosti, které vývoj podniku mohou značně ovlivnit. Na problémy, které by se 

v souvislosti s realizací projektu mohli vyskytnout, se společnost bude připravovat 

tvorbou finančních rezerv. 

Identifikované rizika: 

• nevzrůstající tržby podle plánu, 

• menší osobní odběr, než se předpokládá, 

• vyšší náklady než plánované, 

• špatná platební morálka odběratelů, 

• menší růst poptávky než očekávaný, 
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• nepředpověditelné hrozby (živelné pohromy, silniční omezení). 

Pokud nebudou tržby vzrůstat podle plánu, s největší pravděpodobností s tím bude úzce 

souviset menší růst poptávky a tím pádem také menší osobní odběr, než jaký se očekává. 

Za těchto okolností hrozí velké riziko, že náklady na dopravu budou s tržbami vzrůstat 

ve stejném poměru, jako tomu bylo před realizací projektu. Tudíž by v oblasti nákladů, 

především na dopravu k zákazníkům, nedošlo k žádnému procentuálnímu snížení. 

Špatnou platební morálku odběratelů je možné řešit formou hotovostních úhrad, ale při 

stotisícových objednávkách je tento problém v podstatě neřešitelný. Nepředpověditelné 

hrozby jako jsou živelné pohromy a silniční omezení bohužel společnost nijak neovlivní. 

Jedinou obranou proti živelným pohromám je pojištění, které má společnost jako celek 

samozřejmě zřízeno. 

Pesimistickou variantu projektu jsem zpracoval za situace, ze které plyne, že nová 

pobočka bude přinášet o 50 % menší efekt než v plánované variantě. 

To znamená, že nová pobočka by vyprodukovala v 1. roce pouze o 5 % vyšší tržby než 

ve sledovaném roce 2016 a současně s tím by vzrostly náklady na nákup zboží bez 

dopravy. V dalších plánovaných letech by tyto tržby a náklady nevzrůstali o další 2 %, 

ale pouze o 1 %. 

Tržby: 11 014 800 * 50 % = 5 507 400 Kč. 

Náklady na nákup zboží: 6 954 700 * 50 % = 3 477 350 Kč. 

Náklady na dopravu do Prahy by stejně jako v plánované variantě rostli úměrně s růstem 

tržeb, a náklady na dopravu k zákazníkům, tedy z Prahy, by neklesli o 30 %, ale pouze o 

15 %. 

Doprava do Prahy: 820 000 * 105 % = 861 000 Kč. 

Doprava z Prahy: 1 800 000 * 85 % = 1 530 000 Kč. 

Náklady na dopravu by tedy v 1. roce činili 2 391 000 Kč a v následujících letech by se 

díky úměrnému zvyšování nákladů na dopravu do Prahy postupně zvyšovali.  

Další náklady v podobě nájemného, odpisů, osobních a ostatních nákladů by zůstaly ve 

stejné výši, jako tomu je v plánované variantě projektu.  
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V následující tabulce jsou vypočteny peněžní toky pro jednotlivá budoucí období. Při 

výpočtech jsem aplikoval výše definované podmínky pesimistické varianty. V poslední 

části tabulky jsou provedeny diskontované výpočty stanovující čistou současnou 

hodnotu. 

Tab. 16: Vývoj peněžních toků při pesimistické variantě 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: předchozí informace) 

(tabulka v tis. Kč) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Počáteční výdaje 1 062,95 - - - - - 

Tržby  - 5 507,40 5 562,47 5 618,09 5 674,27 5 731,01 

Náklady na nákup 

zboží 
- 3 477,35 3 512,12 3 547,24 3 582,71 3 618,54 

Náklady na dopravu - 2 391,00 2 399,61 2 408,31 2 417,09 2 425,96 

Nájem - 520,56 520,56 520,56 520,56 520,56 

Osobní náklady - 785,34 785,34 785,34 785,34 785,34 

Odpisy - 190,08 190,08 190,08 190,08 190,08 

Ostatní náklady - 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

EBT - -2 006,93 -1 995,24 -1 983,44 -1 971,51 -1 959,47 

Daň z příjmu - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EAT - -2 006,93 -1 995,24 -1 983,44 -1 971,51 -1 959,47 

Cash flow -1 062,95 -1 816,85 -1 805,16 -1 793,36 -1 781,43 -1 769,39 

diskont CF -1 062,95 -1 622,19 -1 439,06 -1 276,48 -1 132,13 -1 004,00 

∑ diskont CF -1 062,95 -2 685,14 -4 124,20 -5 400,68 -6 532,81 -7 536,81 

Čistá současná hodnota 

Po pěti letech provozu nové pobočky v Praze a při požadované 12 % míře výnosnosti by 

čistá současná hodnota za pesimistických podmínek činila mínus 7 536 810 Kč (v tabulce 

vyznačeno tučně červenou barvou). 

Za těchto podmínek rozhodně nedoporučuji projekt realizovat, protože jeho efekt je 

vysoce prodělečný. Peněžní toky se v jednotlivých letech sice neustále zvyšují, ale jejich 

hodnota je po prvních pěti letech stále nižší než mínus 1,5 milionu korun, z čehož 

vyplývá, že za těchto podmínek by doba návratnosti investice byla dlouhá desítky let, což 

je jasným impulsem pro zavrhnutí realizace projektu.  



70 

 

ZÁVĚR 

Dceřiná firma Murexin spol. s r. o. se dlouhodobě potýká se ztrátovým podnikáním, a 

proto je na čase jejich pozici posunout vpřed. Na základě dlouholetých zkušeností, 

pozorovaní a analyzování trhu se společnost rozhodla, že se přiblíží dosavadním, ale také 

potenciálním zákazníkům, a dosáhne tak mnohem výraznější pozice na trhu se stavební 

chemií. Jelikož se nachází v tíživé finanční situaci, díky které před dvěma lety musela 

prodat svojí poslední nemovitost, jediná možná varianta tohoto rozvoje je, že si nové 

prostory pronajme. Nová pobočka by měla vzniknout na adrese Praha 13, ve Stodůlkách 

na ulici Bavorská. Areál se skladovými prostory se rozkládá na Rozvadovské spojce, 

která je dopravně propojena s Pražským okruhem a dálnicí D5. Touto skutečností je 

zaručena velmi dobrá dopravní dostupnost, která je v současné době pro společnost 

úhlavním nepřítelem. Otevření nové pobočky zařídí nejen okamžité uspokojení poptávky, 

která je převážně soustředěna právě v hlavním městě, ale také se bude postupem času 

výrazně podílet na celkovém růstu podniku. 

Na základě zpracované teoretické části bakalářské práce jsem provedl analýzu veškerého 

prostředí, které vývoj společnosti určitým způsobem ovlivňuje. Nejdříve jsem se zaměřil 

na základní charakteristiku podniku včetně jejich poskytovaných služeb a organizační 

struktury. Poté jsem provedl analýzu zdrojů, kterými podnik v současné době disponuje 

a dále jsem nastínil jeho celkovou finanční situaci, kde jsem se mimo jiné také zaměřil na 

vybrané ukazatele finanční analýzy. Dalším důležitým krokem bylo zpracování Porterova 

modelu konkurenčního prostředí, který mi pomohl odkrýt skutečnosti, které byly 

vodítkem pro zpracování swot analýzy. Na základě této analýzy jsem shrnul všechny 

podstatné záležitosti, které tvoří jádro celého projektu a jsou důvodem pro přestěhování 

do Prahy. 

V návrhové části jsem stručně popsal pomocí prvků marketingového mixu obchodní 

strategii podniku. K realizaci podnikatelského záměru bylo také zapotřebí sestavit časový 

harmonogram, jehož obsahem jsou všechny důležité činnosti, které předcházejí provozu 

nové pobočky. Většina z činností vyžaduje určité výdaje, které tvoří záporné cash flow 

v roce 2018. Pro budoucí období jsem počítal s procentuálními změnami v očekávaných 

tržbách a samozřejmě také ve všech oblastech nákladů, které budou změnou místa 

provozovny ovlivněny. Výpočtem čisté současné hodnoty jsem vyčíslil očekávaný efekt 
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celého podnikatelského plánu a metodou diskontované doby návratnosti jsem spočítal, po 

jak dlouhé době by se měla investice vrátit a začít vydělávat peníze. Podobného scénáře 

jsem se držel také při návrhu pesimistické varianty. Nejdříve jsem však identifikoval 

rizika, která by mohla po přestěhování do Prahy výrazně ovlivnit budoucí vývoj 

společnosti. Po identifikaci rizik, a jejich následné aplikaci do výpočtu peněžních toků a 

čisté současné hodnoty, vyšlo jasně najevo, že projekt za takových podmínek nemá smysl 

realizovat.  
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