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Anotace  

Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru pro podnik 

v oblasti přepravy a zjištěním, zda je vytvořený záměr proveditelný. Práce je rozdělena do 

čtyř částí. První část je zaměřena na teoretická východiska podnikatelského záměru a 

legislativní ustanovení vnitrostátní nákladní dopravy. Ve druhé části jsou popsány 

metodické nástroje vyuţité pro vytvoření teoretické a praktické části. Hlavní praktická část 

obsahuje vlastní podnikatelský záměr, který je tvořen body popsanými v teoretické části. 

Z výsledků finanční analýzy je zjištěno, zda je podnikatelský záměr proveditelný. 

V poslední části je uveden celkový souhrn vlastního podnikatelského záměru a dále také 

návrhy pro úspěšné vedení podniku popsaného v podnikatelském záměru. 

Klíčová slova: 

podnikatelský záměr, analýza, podnik, společnost, doprava, sluţba 

 

Abstract 

 Bachelor thesis deals with creating of business plan for company in transportation 

sphere and finding, if it is possible to implement the crafted plan. Thesis is divided 

into 4 parts. The first part focuses on the theoretical basis of the business plan 

and the legislative provisions of domestic freight. The second part describes the use 

of methodological tools for creating theoretical and practical parts. The main practical 

part contains the business plan, which consists of the points described in the theoretical 

part. The results of the financial analysis finds out, if it is the business plan feasible. The 

last part provides a general summary of business plan and also suggestions for successful 

management of the company described in the business plan. 
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1 ÚVOD 

V dnešní době, pokud máte dobrý nápad nebo si myslíte, ţe jste našli mezeru na 

trhu, je velice snadné začít podnikat. Trh je otevřen všem nápadům a podpory do začátku 

jsou dostupné kaţdému. Ovšem to, na co mnoho podnikatelů zapomíná, je udělat si 

kvalitní a realistický podnikatelský záměr, který by zjistil všechny nástrahy a moţnosti pro 

úspěšný start nového podniku a slouţí k přesvědčení jak nových investorů, tak i 

bankovních institucí, aby vloţili svůj kapitál začínajícímu podniku.  

Tato práce se primárně zabývá tvorbou podnikatelského záměru začínající 

společnosti v oblasti přepravy. Společnost bude přepravu realizovat pomocí silniční 

dopravy a zaměří se na sypké materiály. Tuto oblast podnikání jsem si vybral hlavně 

z mého osobního zájmu a také z praktičnosti. Silniční doprava má v dnešní době většinový 

podíl na přepravě komodit. Hlavním konkurentem je doprava ţelezniční, která má ovšem 

jeden velký nedostatek a tou je flexibilita. Nákladní automobily se dostanou i na místa, kde 

není zavedené ţelezniční spojení. Pokud má silniční doprava tak velký podíl na trhu 

přepravy komodit, je zde velká šance nového podniku prorazit a získat část podílu pro 

sebe. 

Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část se zaobírá teoretickými 

náleţitostmi, které bychom měli znát pro sestavení kvalitního podnikatelského záměru a 

legislativními náleţitostmi, týkající se podnikání v oblasti silniční dopravy. Ve druhé části 

jsou popsány metodické nástroje pouţívané při tvorbě vlastního podnikatelského záměru. 

V poslední části se nachází vlastní podnikatelský záměr pro podnik v oblasti přepravy 

sypkých materiálů. 

Cílem mé práce je vytvoření podnikatelského záměru pro podnik v oblasti přepravy 

a dále zjistit zda je záměr proveditelný. Přeprava bude realizována silniční dopravou. 

Podnik bude zaměřen na specifickou klientelu poptávající převoz sypkých materiálů, proto 

musí své nabízené sluţby optimálně nastavit pro tyto potencionální klienty. Vytvořím co 

nejrealističtější finanční plán, který v číslech ukáţe, zda by podnik dokázal být 

ţivotaschopný. Tento vytvořený finanční plán nám bude nakonec podkladem k rozhodnutí, 

zda je moţné podnikatelskou myšlenku v praxi realizovat a zda má ekonomický smysl. 

Poslouţí také jako prezentace podniku pro získání kapitálu od investorů. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU 

Teoretická část se zabývá charakteristikou základních aspektů podnikání, jako jsou 

podnik, podnikatel a právní formy podnikání. Dále jsou zde popsány legislativní náleţitosti 

pro podnikání v silniční dopravě na území české republiky. Poslední část kapitoly je 

věnována jednotlivým částem podnikatelského záměru, které by neměly být opomenuty při 

jeho sepsání. Všechny poznatky napsány v kapitole se budou opírat o odbornou literaturu.  

2.1 Podnik 

Podnik je subjekt vytvořen k podnikatelské činnosti. Podnik primárně slouţí 

k tomu, aby přinášel podnikateli peníze. To je docíleno v okamţiku inkasa peněz od 

zákazníka, který zaplatí za produkt vyrobený v podniku. [3] 

Podnik je ovlivněn zájmovými skupinami, které mají vliv na jeho funkci a hlavně 

jeho cíle. Zájmové skupiny jsou uvedeny na obrázku č. 1. 

 

Obrázek č. 1 Zájmové skupiny 

Zdroj: [3] 

V platném obchodním zákoníku č.513/1991 sb. je podnik definován takto: 

 „Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakoţ i osobních a 

nehmotných sloţek podnikání. K podniku náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které 
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patří podnikateli a slouţí k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto 

účelu slouţit.“ [8] 

Zákoník se na podnik dívá jako na věc hromadnou se všemi právy a povinnostmi 

právnické osoby. [8] 

 V současné době se v České republice rozlišují podniky podle počtu zaměstnanců a 

výši obratu:  

 Malý podnik – zaměstnanců < 100, roční obrat < 30 mil. Kč  

 Střední podnik – zaměstnanců < 500, roční obrat < 100 mil. Kč 

 Velký podnik – ostatní podniky větší neţ předešlé. [2] 

2.2 Podnikatel 

Podle platného zákona č.513/1991 sb. je podnikatel právnická nebo fyzická osoba, 

která na vlastní odpovědnost a pod vlastním jménem provádí soustavně podnikatelskou 

činnost za účelem zisku. Fyzická osoba můţe podnikat na základě ţivnostenského 

oprávnění nebo na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění, které upravují zvláštní 

předpisy. [8] 

2.3 Právní formy podnikání 

Na začátku své podnikatelské kariéry je důleţité si vybrat vhodnou právní formu 

pro svou podnikatelskou činnost. Kaţdá právní forma má své výhody a nevýhody. Faktory, 

které ovlivňují výběr právní formy, jsou následující: 

 rozsah ručení, 

 velikost počátečního kapitálu, 

 oprávnění a řízení podniku, 

 počet zakladatelů, 

 administrativní náročnost, 

 účast na zisku a ztrátě, 

 daňové zatíţení, 

 přístup k cizímu kapitálu, 

 povinnost zveřejňování HV. 
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Právní formy podnikání nám rozdělují zákony o obchodních korporacích a 

ţivnostenském podnikání na dvě velké skupiny: 

2.3.1 Podnikání fyzických osob 

Fyzická osoba můţe podnikat na základě ţivnostenského oprávnění nebo na 

základě jiného oprávnění dle jiného zákona (např. veterináři, lékaři atd.) 

„Ţivnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 

Sb., o ţivnostenském podnikání, tzv. Ţivnostenským zákonem.“ [4] 

Dále nám zákon rozděluje ţivnosti následovně: 

 

Obrázek č. 2 Rozdělení ţivnosti 

Zdroj: [6] 

2.3.2 Podnikání právnických osob 

Zákon nám podnikání právnických osob rozděluje na tři skupiny: 

 osobní společnosti, 

 kapitálové společnosti, 

 druţstva. 

Osobní společnosti 

Mezi osobní společnosti patří veřejná obchodní společnost a komanditní 

společnost. Hlavním rozdílem od kapitálových společností je moţnost zaloţit tyto 

společnosti nejméně dvěma osobami. Nyní rozepíši jednotlivé společnosti. [9] [4] 

Veřejná obchodní společnost (v.o.s) 

Společník v takovéto společnosti je povinen v ní osobně pracovat. Ve společnosti 

musí podnikat minimálně 2 osoby pod stejným jménem. Zaloţena můţe být právnickou i 

fyzickou osobou. Zákonem není předepsán základní kapitál. Společnost ručí za své 

závazky neomezeně a nerozdílně.  Statutárním orgánem je kaţdý společník, pokud není ve 
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společenské smlouvě stanoveno jinak. Společník můţe odejít ze společnosti změnou 

společenské smlouvy. [9] [4] 

Komanditní společnost (k.s.) 

Společnost zakládají minimálně dvě osoby. Komanditisté jsou jeden nebo více 

společníků, kteří ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu, který je 

zapsán v obchodním rejstříku. Společenská smlouva určuje výši vkladu, kterou je povinen 

komanditista vloţit do základního kapitálu. Komplementáři jsou jeden nebo více 

společníku, kteří ručí za závazky společnosti celým svým majetkem. Komplementáři jsou 

statutárním orgánem vedeným v obchodním rejstříku. Podíly ze zisku jsou komanditistům 

určeny podle poměru jejích vkladů. [9] [4] 

Kapitálové společnosti 

Mezi tyto společnosti patří společnost s ručením omezeným a akciová společnost. 

Dále si je podrobněji charakterizujeme. 

Akciová společnost (a.s) 

Společnost můţe být zaloţena jedním zakladatelem. Můţe to být právnická osoba 

nebo stát. Zakládá se přijetím stanov. Minimální výše základního kapitálu je 2 mil. Kč 

nebo 80 000 Kč. Základní kapitál společnosti je rozdělen do akcií, drţitele jsou akcionáři. 

Ve společnosti se zřizují tyto orgány: 

 valná hromada, 

 představenstvo, 

 dozorčí rada. 

Akcie jsou cenné papíry určité hodnoty. Vlastník akcie má právo účastnit se valné 

hromady. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti.   

Statutárním orgánem je představenstvo. Dozorčí rada plní roli dozorčího orgánu ve 

společnosti a musí být ze zákona vytvořena. [9] [4] 

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

Společnost je zakládána minimálně jednou osobou. Počet společníků není omezen. 

Ze zákona má společník vkladovou povinnost ve výši minimálně 1 Kč. Společnost je 

zaloţena zakladatelskou listinou a zápisem v obchodním rejstříku. Společnost je povinna 
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vést seznam společníku ve společnosti. Společníci ručí za závazky společnosti pouze do 

výše svého vkladu. Podíly společníků na zisku jsou určeny podle výše vkladu k celkovému 

základnímu kapitálu společnosti. Společenská smlouva můţe určit více podílu pro jednoho 

společníka. Podíl společníka představuje kmenový list. Kmenový list je cenný papír, který 

není obchodovatelný na veřejných trzích. 

Orgány společnosti s ručením omezeným jsou: 

 valný hromada, 

 jednatele, 

 dozorčí rada. 

Valná hromada rozhoduje o změnách ve společenské smlouvě a má právo jmenovat 

a odvolávat jednatele a dozorčí radu. Dále schvaluje rozdělování zisků a ztrát, a také 

schvaluje roční účetní uzávěrky. 

Jednatel společnosti je statutární orgán a můţe mít jednoho nebo více členů. 

Jednatelé zastupují společnost při jednáních s dalšími společnostmi. [9], [4] 

 Tuto právní formu si vybírám pro svou praktickou část práce. Podnik, který budu 

prezentovat v podnikatelském plánu bude malý a společnost s ručením omezeným má 

vhodné podmínky pro takovýto podnik. Hlavní výhodou je výše základního vkladu a 

moţnost zaloţit společnost jednou osobou. Náročnost administrativy je také na únosné 

úrovni.  

Druţstvo 

Druţstvo zakládají minimálně 3 osoby. Jedná se o společenství neuzavřeného počtu 

osob. Zaloţení probíhá na ustavující členské schůzi, kde jsou přijaty stanovy druţstva a 

členové orgánů. Minimální výše základního kapitálu není zákonem stanovena, ovšem 

členové mají vkladovou povinnost. Druţstvo můţe být zaloţeno buď za účelem vzájemné 

podpory svých členů nebo jiných osob nebo za účelem podnikání.  

Orgány druţstva jsou: 

 členská schůze, 

 představenstvo, 

 kontrolní komise. 
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Členská schůze je nejvyšší orgán, který schvaluje stanovy, volí a odvolává 

představenstvo a kontrolní komisi, rozhoduje o rozdělení a pouţití zisku. 

Představenstvo je statutární orgán a řídí činnost druţstva. Kontrolní orgán je 

zastoupen kontrolní komisí, která odpovídá členské schůzi. [9] [4] 

2.4 Legislativa vnitrostátní silniční dopravy 

Legislativní předpisy pro provozování podnikatelské činnosti v oblasti dopravy 

nalezneme v zákoně č. 111/1994 Sb.  

Definice silniční dopravy podle zákona zní: „Silniční doprava je souhrn činností, 

jimiţ se zajišťuje přeprava osob (linková osobní doprava, kyvadlová doprava, příleţitostná 

osobní doprava, taxisluţba), zvířat a věcí (nákladní doprava) vozidly, jakoţ i přemísťování 

vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných 

účelových komunikacích a volném terénu.“ [10] 

Dále v zákoně nalezneme definici vnitrostátní silniční dopravy: „Vnitrostátní 

silniční doprava je doprava, kdy výchozí místo, cílové místo a celá dopravní cesta leţí na 

území jednoho státu.“ [10] 

2.5 Podnikatelský záměr 

Podnikatel má odvahu a elán pustit se do podnikání. První co potřebuje pro začátek 

je základní kapitál. Jednou z moţností je úvěr v bance. Banky ovšem nedávají peníze bez 

ţádné záruky jejich návratnosti. Právě v tom okamţiku podnikatel musí sestavit 

podnikatelský záměr, aby představil svou vizi a cíl svého podniku do budoucna. Měla by 

v něm být jasně viditelná strategie podniku, plánování obratů a celá finanční stránka 

zakládaného podniku. 

Podnikatelský plán nám určuje, jakým směrem bude podnik směřovat. Zakladatel 

vnímá podnikatelský plán jako základní organizační dokument a řídí se jím k dosaţení cílů 

určených uţ při vypracovávání podnikatelského záměru. [7] 
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2.5.1 Definice podnikatelského záměru 

Podnikatelský plán můţeme definovat jako dokument slouţící pro všechny 

v organizační struktuře podniku od majitele firmy, aţ po manaţery. Je nápomocný při 

stanovení ţivotaschopnosti podniku. Poskytuje majiteli jasnou cestu v rozhodování další 

činnosti, slouţí jako podklad pro získání kapitálu od finančních institucí a ke kontrole 

podnikatelské činnosti. 

Dále autoři Koráb a spol. definují podnikatelský záměr jako „Písemný materiál 

zpracovaný podnikatelem, popisující všechny klíčové vnější i vnitřní faktory související se 

zaloţením i chodem podniku.“ [2] 

2.5.2 Účel podnikatelského záměru 

Pokud chceme mít úspěšně sestavený podnikatelský plán, musíme si podle autorů 

Korába a spol., na začátku poloţit důleţitou otázku: „K čemu vlastně plán primárně 

potřebuji.“ [2] V zásadě jsou moţné dvě základní odpovědi. Podnikatelský plán obecně 

slouţí jako:  

 manaţerský nástroj pro řízení podniku, 

 podklad pro získání kapitálu od finančních institucí a investorů. 

Tyto účely vyplývají z pohledu vyuţití pro autora plánu nebo někoho jiného. [2] 

2.5.3 Náleţitosti podnikatelského záměru 

Nesmíme zapomínat, ţe podnikatelský plán je především určen k ovlivnění 

zkušených obchodníků (tj. zejména investorů). Musí být srozumitelný i osobám, které se 

nevyznají v technických záleţitostech. Lidé, kteří ho budou číst, budou mít většinou 

k dispozici i plány jiných podnikatelských subjektů, které se budou také ucházet o jejich 

pozornost, a proto je nutné, aby byl podnikatelský plán:   

 Srozumitelný – jednoduchý, srozumitelný i neodborníkům (musí se brát na 

vědomí, ţe jej budou číst lidé např. bankéři bez technických znalostí.). 

 Reálný - věrohodný, tabulky, čísla grafy, vycházet z analýzy trhu a trţního 

potenciálu, neţádoucí přílišný pesimismus, ukazovat i slabá místa plánu. 
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 Stručný – přehledný, neměl by přesáhnout 50 stran bez příloh, stručnost 

nesmí být na úkor faktů. 

 Návaznost – všechny části plánu musí navazovat. 

 Formální – zpracování musí být kvalitní a po formální stránce na vysoké 

úrovni. [4] 

2.5.4 Struktura podnikatelského záměru 

Struktura podnikatelského záměru není nikde pevně stanovena. Záleţí hlavně za 

jakým účelem a pro koho bude záměr slouţit. Pokud budeme podnikatelský záměr 

pouţívat jako interní dokument pro vnitropodnikové řízení, bude odborný a zaměřen na 

manaţerské funkce. Pro investory bude záměr více zaměřen na vnější vlivy působící na 

podnik. V dnešní době pokud ţádá podnikatel o úvěr v bance, dostane jiţ standardizovaný 

podnikatelský plán, určený pro zjištění důleţitých finančních informací o podnikateli a 

jeho bonity.  

V literatuře nalezneme doporučenou strukturu podnikatelského záměru. Postupně si 

charakterizujeme jednotlivé body podnikatelského záměru. [2] 

Titulní strana 

Titulní strana musí být stručná a jasná. Pokud se jedná o podnikatelský plán pro 

společnost s ručením omezeným, měla by obsahovat údaje z obchodního rejstříku. Měla by 

obsahovat: 

 logo společnosti, 

 název a sídlo společnosti, 

 adresu, 

 jména společníků, 

 kontakty na společníky, 

 kontakt na společnost, 

 kontaktní osobu, 

 IČO, DIČ, 

 popis podniku a povahu podnikání, 

 finanční situaci, 
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 datum vyhotovení podnikatelského záměru. [2] 

 

Realizační resumé 

V této části by se měl potencionální investor dozvědět jakýsi stručný souhrn všech 

nejdůleţitějších informací, které nalezne v podnikatelském záměru. Musí zde být 

vyzdvihnuta hlavní myšlenka a cíl celého podnikání. Účelem je získat pozornost investora 

a nalákat ho ke čtení celého dokumentu. Podnik by měl být v něm ukázán v tom nejlepším 

světle. Měl by mít rozsah maximálně dvě stránky. Resumé se většinou sestavuje aţ na 

konec celého podnikatelského záměru, aţ poté, co budeme mít výsledky ze všech 

potřebných studií. Při psaní resumé se zaměřit zejména: 

 zakladatele (manaţera) – uvedeme argumenty, proč zrovna on naplní vizi 

podniku, 

 produkty a sluţby – ukáţeme, proč jsou atraktivní pro trh, 

 trh – identifikujeme nalezenou mezeru v trhu, 

 silné stránky – výhody zakládaného podniku proti konkurenci například, 

 strategie – stručně popíšeme cestu ke kýţenému úspěchu, 

 finanční data – jednoduše například pomocí tabulky, ukáţeme výsledky 

dosaţené z finanční analýzy. [2] 

Popis firmy 

V popisu firmy výstiţně popíšeme, na čem celý zakládaný podnik stojí. Popis firmy 

musí obsahovat doloţitelné informace. Nalezneme zde strategii podniku a cíle, které 

chceme s podnikem dosáhnout a jak je chceme dosáhnout. Doporučené prvky pro tuto část 

podnikatelského záměru: 

 sluţby a výrobky, 

 lokalita působnosti, 

 veškeré vybavení a zařízení, 

  předchozí zkušenost a kvalifikace podnikatele. 

V této části uvedeme zákonnou formu a podrobněji napíšeme, proč jsme si ji 

vybrali. Jestliţe máme jasně stanovený cíl a vizi, napíšeme ji a přidáme podrobnou 

charakteristikou dlouhodobého strategického cíle naší firmy. Poté popíšeme sluţbu nebo 
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produkt, kterým se bude firma na trhu realizovat. Měli bychom zde naznačit také 

organizační strukturu firmy a naznačit jaké bude její pole působnosti. [2] 

Analýza trhu 

Tato kapitola se zaměřuje na analýzu konkurenčního prostředí, na největší 

konkurenty v dané lokalitě působnosti podniku a shrnutí jejich silných a slabý stránek, a 

také vyhodnotí schopnosti konkurence, jakou budou mít schopnost ovlivnit rozhodnutí 

podniku. Dále se zde provádí analýza konkrétního odvětví z hlediska trendů a výsledků 

z historie. Zahrnují se zde i faktory z makroprostředí podniku, které lze těţko ovlivnit. 

Uvádí se zde také analýza segmentace trhu. [2] 

Marketingový plán 

 V této kapitole podnikatel popíše, jakým způsobem bude konkurovat ostatním 

firmám na trhu. Jedná se tedy o strategický plán podniku. Pro vytvoření strategické plánu 

se pouţívá metodický nástroj zvaný marketingový mix někdy zvaný „4P“. Nástroj vyuţívá 

pro vytvoření optimálního strategického plánu čtyři oblasti:  

 produkt, 

 cena, 

 distribuce, 

 propagace. 

Marketingový plán by se neměl zaměřovat pouze na současnost nebo blízkou 

budoucnost. Měla by v něm být zahrnuta a popsána představa rozvoje produktů a sluţeb či 

rozšíření trhu do vzdálenější budoucnosti. Marketingový plán bude úspěšný jen tehdy, 

kdyţ zakladatel propůjčí do tvorby plánu vlastní kreativitu a neotřelost. [2] 

Organizační plán 

V této části se zaměříme na lidské zdroje v podniku. Popíšeme formu vlastnictví 

nového podniku. U obchodní společnosti popíšeme strukturu managementu podniku. Podle 

právní formy uvedeme údaje o rozdělení obchodních podílů. Rovněţ uvedeme hlavní 

vedoucí pracovníky a pracovní vazby mezi nimi a na závěr nesmíme zapomenout graficky 

znázornit organizační strukturu podniku. [2] 

Obchodní plán 
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 Je součástí podnikatelského záměru pouze tehdy pokud se nejedná o výrobní 

podnik. V případě kdyby se jednalo o výrobní podnik, kapitola by se nazývala výrobní 

plán.  Obsahuje informace a údaje o skladovacích prostorech, o nákupech zboţí a sluţeb 

apod. Pokud se jedná o oblast poskytování sluţeb, bude v obchodním plánu obsaţen 

podrobný popis procesu poskytované sluţby, vazby na subdodávky a hodnocení 

subdodavatelů. [2]  

Finanční plán 

V této části převedeme všechny předešlé části podnikatelského záměru do číselné 

podoby. Z dostupných a zjištěných dat vytvoříme zakladatelskou rozvahu, naplánujeme 

náklady a výnosy, výkaz zisku a ztráty a plán peněţních toků. Výsledné finanční plány 

musí být zaloţeny na reálných podkladech. U kaţdé části plánu by se měl nacházet stručný 

komentář. Cílem finančního plánování je ukázat, jak se bude podnik po finanční stránce 

vyvíjet do budoucna a k tomu je vyuţívána finanční analýza. Jsou vyuţity ukazatele 

rentability, aktivity, zadluţenosti a likvidity. Doporučuje se provést výpočet bodu zvratu. 

[6] 

Hodnocení rizik a příleţitostí 

I kdyţ budeme mít podrobně podloţený podnikatelský záměr, je zde pořád určité 

riziko a nejistota, ţe se bude výsledek ve skutečnosti od očekávání lišit. Proto by v ţádném 

podnikatelském záměru neměla chybět analýza rizik.  Výsledky z této analýzy pomůţou 

podniku předcházet těmto negativním důsledkům. Analýza probíhá ve čtyřech krocích: 

 identifikace rizikových faktorů – na začátku musíme zjistit, proč z jakých 

příčin se náš záměr můţe vyvíjet jiným směrem, neţ chceme, 

 kvantifikace rizik – číselně vyjádřit moţný výskyt rizika, 

 plánování krizových scénářů – připravíme krizovou situaci na nečisto, 

projdeme si celý postup krizové situace a vyčíslíme moţné finanční škody, 

 monitoring a řízení – kontrolování krizových faktorů a provádění 

průběţných opatření vedoucích ke zmenšení negativních vlivů. [6] 

Přílohy 
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Do příloh vkládáme např. výsledky analýz, účetní dokumenty, výkaz zisku a ztráty, 

popis sluţby, výpis z obchodního rejstříku, katalogy zařízení pro výrobu, všechny získané 

certifikáty a osvědčení apod. Umístíme zde ţivotopisy klíčových osobností podniku. [4] 
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3 METODICKÉ NÁSTROJE 

Pro zpracování teoretické části této práce byla pouţita explanace sběru dat a 

informací z odborné literatury a internetových zdrojů zabývajících se tématikou podniku, 

podnikání obecně a podnikatelského plánování. 

Podkladová data do praktické části byla shromáţděna z internetových zdrojů 

pomocí selektivního vyhledávání a extrakce dat pro určité kapitoly.  

3.1 PEST analýza 

PEST analýza má za úkol identifikovat faktory makro okolí podniku. Zjistit jaký 

budou mít tyto faktory vliv na podnik. Podnikatel tyto faktory nemůţe nijak ovlivnit. 

Analyzované faktory nalezne na obrázku č. 3. [5] 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek č. 3 Makrookolí podniku 

Zdroj: [2] 

 

Politické a legislativní faktory 

Mezi tyto faktory patří politická stabilita, členství země v EU apod. Tyto faktory 

ovlivňují kaţdého podnikatele prostřednictvím nových zákonů, zaváděním nových 

cenových politik apod.  

Pro tuzemské podniky je velice důleţitá politická stabilita. Při kaţdé změně 

politické situace nastává nejistota, protoţe kaţdá vláda chce ukázat lidem, ţe něco dělá a 

začne vymýšlet nové vyhlášky a normy, které ovlivní podmínky pro podnikání. 
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Ekonomické faktory 

Ekonomický růst pomáhá v zemi ke zvýšení spotřební síly a navýšení příleţitostí na 

trhu. Pokud ekonomika stagnuje, nastává opačný efekt. Úrokové míry ovlivňují výnosy 

podnikatelů, protoţe podnikatel musí zareagovat na změnu ceny cizího kapitálu. Tím je 

ovlivněn budoucí rozvoj. Podobný vliv má míra inflace.  

Sociální a demografické faktory 

Sociální a demografické faktory demonstrují ţivotní styl obyvatelstva a další 

specifika související s nimi. Příkladem můţe být stárnoucí populace v naší zemi. Senioři 

jsou velkou ekonomickou silou a segmenty na trhu se více zaměřují právě na starší 

generace. 

Technologické faktory 

Podnik, který nezachytí nástup inovace v technickém odvětví a jeho konkurence 

ano, je pravděpodobné, ţe podnik začne ztrácet své postavení na trhu. Konkurence můţe 

díky nové technologii sníţit náklady na výrobu a tím umoţnit sníţení ceny svého produktu. 

To můţe způsobit, ţe zákazníci pak budou nakupovat u konkurence. [5]    

3.2 Porterova analýza 

Tento analytický nástroj zkoumá a identifikuje konkurenční prostředí. Cílem 

modelu je identifikace a podrobné prozkoumání konkurenčních sil a určení, v jaké míře 

budou ovlivňovat podnik. Konkurenční síly, které mají největší význam pro budoucí vývoj, 

se bude podnik snaţit ovlivnit strategickým plánováním. [5] 

Konkurenční síly jsou následující: 

 konkurence v odvětví, 

 substituty, 

 nové firmy v odvětví, 

 dodavatelé, 

 zákazníci. 
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Konkurence v odvětví 

Nejsilnější z konkurenčních sil jsou konkurenční strategické tahy na získání 

zákazníků svých konkurentů. Intenzita konkurenčního boje záleţí hlavně na 

informovanosti o protivníkovi, se kterým bojujeme. 

Substituty 

Pokud se substitut začne díky své ceně, výkonu nebo objemu stávat přijatelnějším, 

pak je velká pravděpodobnost odchodu kupující od původního výrobku. Velmi často se 

stává, ţe substitut vznikne v jiném podnikovém odvětví.  

Nové firmy v odvětví 

Nové firmy vstupují s velkými zdroji, novými nápady a snaţí se zabrat dobrou 

pozici na trhu. Úroveň hrozby, jakou nový konkurent způsobuje, určujeme podle dvou 

faktorů: vstupní bariéra a reakcí konkurence. 

Dodavatelé 

Pokud je výrobní proces závislý na dodávkách vstupů od dodavatelů, vzrůstá 

důleţitost této konkurenční síly. Svou důleţitost mají dodavatelé surovin, energií, 

technologií a pracovní síly. 

Zákazníci 

Silní zákazníci mohou ovlivnit podnik stejně jako silní dodavatelé. Pokud silný 

zákazník vytvářející půlku celého výnosu firmy začne nakupovat u konkurence, firma je 

nucena vytvořit lepší podmínky pro zákazníky, aby se zvedly výnosy. [5] 

3.3 Marketingový mix 

Marketingový mix je tvořen z navzájem závislých sloţek. Vhodná kombinace 

sloţek musí vycházet s charakteristiky trhu a zvolené strategie podniku. Nejpouţívanější 

formát marketingového mixu nese název 4P. [1] 

4P je tvořeno čtyřmi nástroji a ty jsou následující:  

 produkt, 

 cena, 

 distribuce, 
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 podpora prodeje. 

Produkt 

Pokud chce být podnik ţivotaschopný a konkurenceschopný musí nabízený produkt 

nalézt své místo na trhu. Produkt je nejdůleţitější nástroj z marketingového mixu. To, jaký 

produkt a v jakých variantách se bude nabízet, se projeví v dalších bodech marketingového 

mixu. 

Cena  

Pro vytvoření prodejní ceny berme v úvahu více faktorů. Hlavním faktorem při 

určování ceny jsou náklady na jednotku produkce, ceny u konkurence, reakce zákazníku na 

změnu ceny, výhody pro stálé zákazníky, platební podmínky apod. 

Distribuce 

Pomocí distribuce se dostávají produkty ke kupujícím. Hlavní kanály distribuce 

tvoří velkoobchody, malé obchody a přímá distribuce. Pro zvolení správné distribuce musí 

být podnikem vhodně nastavené logistické aspekty. 

Podpora prodeje 

Podpora prodeje pomáhá dostat produkt do podvědomí zákazníků, ale je důleţitá 

pro udrţení pozice jiţ zavedeného produktu. Mezi základní formy podpory prodeje patří 

reklama a propagace, public relations, osobní prodej aj. Nesmí se zapomenout na náklady, 

které budou vynaloţeny pro podporu prodeje. [1] 

3.4 SWOT analýza 

Je nejpouţívanější analytický nástroj pro zjištění hrozeb a příleţitostí, kterým lze 

charakterizovat důleţité faktory ovlivňující strategické rozhodování v podniku. V první 

fázi analýzy zjišťujeme silné (strenghts) a slabé (weaknesses) stránky zkoumaného 

podnikatelského záměru a budoucího podniku. V druhé fázi zjišťujeme moţné příleţitosti 

(opportunities) a hrozby (threats), které budou ovlivňovat budoucí podnik.  

Je důleţité si uvědomit ţe: 

 silné a slabé stránky je moţné ovlivnit, jedná se o interní informace o 

podniku, 
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 příleţitosti a hrozby jsou informace externí, nelze je nijak ovlivnit, pouze na 

ně adekvátně zareagovat.  

Nejlepší způsob zjištění faktorů pro tvorbu analýzy je svolání schůze všech 

zaměstnanců a nechat kaţdého vyslovit svůj názor. Je moţnost najmout si odborníky, kteří 

vytvoří profesionální analýzu. [2] 

Všechny údaje se zaznamenají do diagramu.  Vzor diagramu uveden v tabulce č. 1. 

 

 

Tabulka č. 1 Diagram SWOT analýzy 

Zdroj: [2] 

SWOT analýza 

P
ří

le
ţi

to
st

i 

Silné stránky Slabé stránky 

Strategie 

Maximální vyuţití příleţitostí pomoci 

silných stránek. 

Strategie 

Minimalizovat slabé stránky pomoci 

příleţitostí. 

H
ro

zb
y
 

Strategie 

Minimalizovat hrozby pomocí silných 

stránek. 

Strategie 

Minimalizovat dopad hrozeb na slabé 

stránky. 

 

3.5 Finanční analýza 

V kapitole jsou stručně popsány všechny nástroje vyuţité pro tvorbu finančního 

plánu. 

Rozvaha 

Autoři Koráb a spol. definují rozvahu jako: „Rozvaha je statistický přehled o 

majetku a jeho finančním krytím.“ [2] V podnikatelském záměru nalezneme zahajovací 

rozvahu.  
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Tabulka č. 2  Zjednodušená rozvaha 

Zdroj: [6] 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobá majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Vlastní kapitál 

Základní kapitál 

Fondy 

HV 

Oběţný majetek 

Peněţní prostředky 

Pohledávky 

Bankovní úvěry 

Cizí kapitál 

Rezervy 

Závazky 

Bankovní úvěry 

Časové rozlišení Časové rozlišení 

Aktiva CELKEM Pasiva CELKEM 

Rozvaha je správně sestavena pokud se celkové aktiva rovnají pasivům. 

 

Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow neboli výkaz o peněţních tocích je povinným výkazem pro 

podnikatele. Ukazatel CF nám udává zůstatek peněţních prostředků na konci roku oproti 

počátečnímu stavu peněţních prostředků. Ve výkazu nalezneme podrobný výpis peněţních 

toků v podniku. [2] 

Tabulka č. 3 Struktura výkazu Cash Flow 

Zdroj: [2] 

P        Počáteční stav peněz a peněţních ekvivalentů  

A*** CF z provozní činnosti  

B*** CF z investiční činnosti  

C*** CF z finanční činnosti  

F       Cash flow   

R       Konečný stav peněz a peněţních ekvivalentů  

CF z provozní činnosti sleduje pohyb peněz, které se pohybují v kaţdodenním 

provoze a měl by mít kladné hodnoty. [2] 
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Čistá současná hodnota (NPV) 

Zahrnuje se do ní celá doba ţivotnosti projektu. Závisí pouze na předvídaných 

peněţních tocích a alternativních nákladech kapitálu. Čistá současná hodnota nám ukáţe, 

kolik nám projekt vynese peněz. Pokud vyjde kladná částka, projekt je přípustný. 

Vzorec pro výpočet: 

 

kde:       

NPV - čistá současná hodnota, 

CFt - peněţní toky v jednotlivých letech, 

N - doba ţivotnosti projektu, 

r - diskontní úroková míra. [13] 

Vnitřní procento výnosnosti (IRR) 

Vnitřní výnosové procento nám ukazuje výdělečnost v procentech na určitém 

projektu, pokud zváţíme časovou hodnotu peněz. Lze jej pouţít pouze, kdyţ peněţní toky 

jsou záporné jen v počátku projektu.  

Vzorec pro výpočet: 

 

kde:       

IRR - vnitřní výnosové procento 

CF - peněţní toky v jednotlivých letech 

n - doba ţivotnosti projektu. [12] 

 

 

 

https://managementmania.com/cs/penezni-tok
https://managementmania.com/cs/penezni-tok
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Bod zvratu 

Podnik pomocí bodu zvratu nachází místo v čase, kde bude výroba či sluţba 

rentabilní. Je to právě takový bod v čase, ve kterém se náklady na výrobek či sluţbu 

rovnají výnosům. Rovnice pro výpočet vypadá následovně: 

    
  

   
 

kde:  

BZ – bod zvratu,  

FN – celkové fixní náklady,  

p – cena jednotková cena,  

b – variabilní náklady na jednici výrobku či sluţby. [11] 

Bod zvratu lze zjistit pomocí grafu uvedeného na obrázku č. 4. 

 

 

Celkové Náklady 

Celkové Výnosy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 Bod zvratu 

Zdroj: [11] 
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4 VLASTNÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 

Vlastní podnikatelský záměr je vytvořen na základě reálných skutečností.  Bude 

představovat záměr na zaloţení společnosti s ručením omezeným, která bude nabízet 

sluţbu přepravy sypkých materiálů pomocí silniční dopravy. Svou činnost bude provádět 

v městě Ostrava. Při sestavování záměru je zaměřeno na dosavadní konkurenci, finanční 

moţnosti a cílové roztřídění trhu. 

4.1 Titulní strana 

TransRock s.r.o. 

 

Firma:  TransRock s.r.o. 

IČO: 326 95 803  

DIČ: CZC28625346 

Sídlo: Františka Formana 230/17, Ostrava – Dubina, 70030 

Kontaktní osoba: Miroslav Schüller, Josef Schüller jednatelé 

Kontaktní údaje: e-mail: mschuller@transrock.cz; JSchuller@transrock.cz  

 tel.: +420 596 718 412 

Předmět podnikání:  silniční motorová doprava – nákladní, provozovaná 

vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 

hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě 

zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo 

jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti 

nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 

nebo věcí 

Forma podnikání:  Společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku podniku: 1. 7. 2016 

mailto:mschuller@transrock.cz
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4.2 Popis podniku 

Společnost TransRock s.r.o. bude zaloţena k 1. 7. 2016 jako společnost s ručením 

omezeným na základě koncesované ţivnosti jednoho z majitelů. Podnik bude poskytovat 

profesionálně prováděné sluţby v oblasti přepravy sypkých materiálů. Podnik bude 

zaloţen dvěma společníky, Miroslavem Schüllerem a Josefem Schüllerem. Josef Schüller 

je profesionální řidič, který pracuje v této profesi jiţ dvacet let. Ve společnosti bude mít na 

starost údrţbu vozového parku a aktivní řidičskou činnost. Miroslav Schüller jakoţ to 

budoucí absolvent ekonomického oboru na VŠB – TU v Ostravě, bude zajišťovat zakázky, 

fakturace a vytíţenost vozidel. 

Vlastníci měli vizi a chopili se příleţitosti ji zrealizovat. Společnost bude nabízet 

sluţby přepravy sypkého materiálu. Jak návoz a odvoz sypkých materiálů u stavebních 

prací, tak různé sutě po demolicích a další stavební materiály jako dřevo, uhlí apod. 

Nabízené sluţby budou poskytovány jednorázově nebo objednáním sluţby na celou dobu 

trvání stavebního projektu. Společnost bude operovat na Ostravsku. Sluţby bude zajišťovat 

početný vozový park, skládající se ze dvou nákladních automobilů značky Tatra.  

Na základě analyzování konkurence a stavební aktivity na Ostravsku bude 

společnost cílit na toto území. Hlavní cílovou skupinou budou stavební podniky, které 

vygenerují společnosti největší podíl na zisku. Sekundárně bude společnost nabízet 

jednorázové sluţby pro fyzické osoby. 

V Ostravě podniká mnoho společností, které nabízí stejné nebo podobné sluţby a ti 

představují pro společnost největší konkurenci. Mezi největší konkurenty budou patřit SF 

zemtrade s.r.o., Tomáš Jerema – Nákladní silniční doprava kontejnerová, Lumír Hrabec – 

Zemní práce a demolice, Ivo Strakoš- autodopravce a specialista na zemní práce. Aby se 

společnost prosadila proti konkurenci, nastaví nízké ceny a bude nabízet pouze přepravu 

materiálu. Společnost díky vlastníkovi, který má dvacetiletou zkušenost v silniční dopravě, 

bude mít dostatečné mnoţství kontaktů na potencionální zákazníky z řad stavebních firem. 

Dodavatelské sluţby budou zabezpečovat těţební podniky v okolí Ostravy. Výběr 

bude stanoven zákazníkem. Pokud nebude určen dodavatel zákazníkem, bude společnost 

vybírat dodavatele s nejniţší cenou produktu. 
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O chod společnosti se bude starat jeden řidič, který bude mít všechna povinná 

oprávnění pro řízení nákladních automobilů. Zaměstnán bude na hlavní pracovní poměr. 

Financování podniku bude základním kapitálem, který bude zapsán v obchodním 

rejstříku v den zaloţení společnosti ve výši 500 000 Kč. Oba společníci vloţili stejnou 

částku 250 000 Kč. 

Tabulka č. 4 Stručný výkaz CF v Kč 

 2016 2017 2018 

Počáteční stav PP 500 000 355 287 581 261 

Celkové příjmy 2 107 875 4 125 750 4328 170 

Celkové výdaje 2 252 588 3 899 776 3921 069 

CF -144 713 225 974 407 101 

Konečný stav PP 355 287 581 261 988 362 

 

Z tabulky jde vidět, ţe činnost podniku v prvním roce nedosahuje kladných hodnot. 

V dalších letech činnosti se podnik dostává do kladných čísel, které nadále narůstají. Musí 

se brát v potaz, ţe v prvním roce je podnik v činnosti pouze 6 měsíců a jsou zde započítány 

výdaje na zřízení podniku a nákup dlouhodobého majetku.  

4.3 Analýza trhu 

Analýzu trhu byla provedena pomocí PEST a Porterova modelu pěti konkurenčních 

sil. Z analýz budou identifikovány faktory ovlivňující podnik z makroprostředí a 

mikroprostředí. 

4.3.1 PEST analýza 

Analýzou vnějšího prostředí byly identifikovány faktory ovlivňující podnik. 

Nalezené faktory jsou následující: 

 Politické a legislativní faktory – společnosti se týkají mnohé zákony a předpisy. 

Ovšem jen některé mají zásadní vliv na fungování a rozvoj společnosti TransRock 

s.r.o. Mezi tyto faktory patří: 
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o Zákon o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů č. 586/1992 Sb., 

stanovuje výši sazeb daně právnickým osobám ve výši 19%. V posledních 

šesti letech je výše sazby stabilní a drţí se ve výši 19%. 

o Novelizace stavebního zákona platná od roku 2013 má za cíl zjednodušit 

podmínky na trhu práce pro podniky ve stavebním odvětví. Novelizace byla 

vytvořena Ministerstvem pro místní rozvoj. Novelizace by měla mít 

pozitivní vliv na podnik zvýšením stavební aktivity na Ostravsku.  

o Elektronická evidence trţeb bude zavedena během roku 2016. Podnikatelé 

budou muset při zaplacení zboţí nebo sluţby poslat finanční správě údaje o 

trţbě a vystavení faktury zákazníkovi. Zavedení elektronické evidence bude 

mít negativní vliv na společnost. Vzniknou náklady na speciální zařízení a 

zvýší se administrativní náročnost. 

 Ekonomické faktory – nejzásadnější ekonomické faktory pro společnost 

TransRock s.r.o. jsou trendy vývoje HDP, míra inflace a úroková míra. 

o HDP – vývoj HDP na společnost působí prostřednictvím zákazníků, kteří 

zvyšují svou kupní sílu v závislosti na ekonomické situaci. Pokud bude 

HDP růst, lidé budou více stavět rodinné domy a budou se zakládat nové 

stavební společnosti. Tím pádem poroste poptávka po sluţbách přepravy 

materiálů. Prognózu vývoje HDP jsem převzal z České Národní Banky. 

Tabulka č. 5 Prognóza HDP 

Zdroj: [14] 

ukazatel rok ve výši 

meziroční růst reálného HDP 

2015 4,7 % 

2016 2,7 % 

2017 3,0 % 

 

o Míra inflace ovlivňuje cenovou hladinu. Pokud inflace má růstovou 

tendenci mohou se zvyšovat náklady na provoz společnosti (cena 

pohonných hmot, cena energií atd.) Prognózy české národní banky udávají 

2 % míru inflace pro první polovinu roku 2017. Od roku 2008, kdy se míra 

inflace vyšplhala na 6,3 %, se míra inflace pohybuje od 0,3 %  - 3,3 %.  

o Úroková míra bank je nejniţší za posledních 5 let. Momentálně je ve výši 

4,4%. Nízká úroková míra má za následek zvýšení výstavby rodinných 
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domů a celkových stavebních činností, protoţe za vypůjčené peníze zaplatí 

bance dluţník méně. 

 Sociální a demografické faktory – na společnost má vliv stárnoucí populace 

v české republice. Starší populace má jiné návyky a více touţí po stabilitě, která je 

dosaţena větším investováním například do nemovitostí. V dnešní době se ve 

společnosti vytrácí morální zásady. Tato ztráta se projevuje u obchodních jednání. 

Tento faktor nemá velký vliv na společnost z ohledu na činnost podnikání. 

 Technické faktory – v tomto ohledu drţí společnost krok se svou konkurencí a 

pouţívá kvalitní a spolehlivé nákladní automobily značky Tatra. Spotřeba těchto 

automobilů je přijatelná a dovoluje společnosti vytvořit nízkou cenu sluţeb. Při 

poruše nákladních automobilů není problém sehnat levné náhradní součástky. 

Odborný servis je levnější neţ u ostatních značek nákladních automobilů. Tento 

faktor má vliv na výši nákladu společnosti. 

4.3.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Model pěti konkurenčních sil identifikuje konkurenční síly mikroprostředí podniku, 

které působí na podnik a ohroţují jej. Mezi konkurenční síly identifikované touto analýzou 

patří dosavadní konkurenti v odvětví, substituty, nové firmy v odvětví, dodavatelé a 

zákazníci. 

Dosavadní konkurenti v odvětví 

Na Ostravsku působí mnoho podniků, které nabízí stejné sluţby, jako bude nabízet 

zakládaná společnost. Konkurenti se často uchylují k poskytování doprovodných sluţeb 

k samotné přepravě. Nabízejí například zemní práce atd. Tím ovšem zvyšují náklady na 

samotnou přepravu. 

Mezi největší konkurenty patří: 

 SF zemtrade s.r.o., 

 Tomáš Jerema – Nákladní silniční doprava kontejnerová, 

 Lumír Hrabec – Zemní práce a demolice, 

 Ivo Strakoš- autodopravce a specialista na zemní práce. 
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SF zemtrade s.r.o. (Kramolišova 718, Slezská Ostrava) 

Základní kapitál společnosti je 200 000 Kč a byla zaloţena v roce 2010. Firma 

nabízí pět sluţeb. Jsou to stavební práce, zemní práce, paličské práce, bourací a nákladní 

dopravu. Ve vozovém parku má Traktor bagr (lţíce 30, 40, 60, 90 cm a naklápěcí svahová 

lopata 150 cm), dvě Tatry 815 kaţdá s nosností 14 tun a autojeřáb Praga V3S AD080. 

Smluvní ceny podle rozsahu a náročnosti prací. [23] 

Tomáš Jerema – Nákladní silniční doprava kontejnerová (Ostrava - Bělský les) 

Podnik zaloţen v roce 2007. Firma nabízí dopravu sypkých materiálů a stavebních 

hmot do nosnosti 5 tun. Dále nabízí přistavení a odvoz kontejnerů do nosnosti 5 tun. 

Sluţby jsou prováděny pomoci kontejnerů o objemech 3,5 m
3
 a 8 m

3
. Ceny za dovoz se 

pohybují od 1 km – 200 Kč do 18 km – 880 Kč. Ceny za přistavení a odvoz kontejneru od 

1 km – 280 Kč do 18 km – 960 Kč. Kaţdý další km tam i zpět 20 Kč. [24] 

Lumír Hrabec – Zemní práce a demolice (Šenov) 

Zahájení provozu v roce 2013. Tento podnik nabízí zemní práce, demolice, 

nákladní dopravu a ostatní sluţby. Podnik zajišťuje dopravu strusky, štěrků, písků, zeminy, 

lomeného kamene, uhlí, dřeva a dalších stavebních materiálů. Podnik disponuje dvěma 

vozy. Tatrou o nosnosti 15 tun vhodnou i do náročného terénu a Liaz s nosností 10 tun, 

která je osazena hydraulickou rukou a nosičem kontejneru. [25] 

Ivo Strakoš- autodopravce a specialista na zemní práce (Ostrava – Svinov) 

Zahájení provozování podniku v roce 2001. Nabízené sluţby jsou zemní práce a 

autodoprava. Nabízí dopravu a odvoz sypkých materiálů, recyklátů, hutních materiálů, 

písků a ostatních materiálů po dohodě. Dále nabízí jednorázové zásobování i jednorázové 

transporty. V nabídce zemních prací jsou výkopové práce, terénní úpravy, demoliční práce, 

bourací práce po dohodě i další zemní práce. Ve vozovém parku mají dvě Tatry 815, jednu 

soupravu Tatra a dva kolové bagry JCB 3CX. Ceny dohodou. [26] 

Substituty  

Vzhledem k nabízené sluţbě podniku se nabízí pro zákazníky jen jeden substitut a 

tím je doprava ţelezniční. Ta je vhodná jen pro zákazníky, kteří potřebují dodávky 

pravidelně a na velké časové období. Jedná se o konkurenční sílu, která nemá velký vliv na 

naší společnost. 
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Nové firmy v odvětví 

Jsou to nové firmy vstupující na trh za cílem upoutání pozornosti zákazníků 

novými nápady a levnějšími cenami. Mnoţství a úspěšnost nových firem na trhu je dána 

bariérami pro vstup. Jsou to bariéry jako kapitálová náročnost, patenty a licence, suroviny, 

vládní politika aj. 

Dodavatelé 

 Naší společnost tato konkurenční síla moc neovlivňuje, protoţe dodavatele sypkých 

materiálů budou určeni zákazníkem při sjednání zakázky. Pokud by došlo k situaci, ţe 

zákazník neurčí dodavatele. Tak společnost dojedná nejlevnější dodávku materiálu u jedné 

z mnoha společností v Ostravě a blízkém okolí, která obchoduje s touto komoditou. Mezi 

společnosti obchodující se sypkými materiály v Ostravě a okolí jsou: 

 Ridera Bohemia, a.s. (Ostrava, Mariánské Hory), 

 Českomoravský štěrk, a.s. (Ostrava). 

Zákazníci 

Ze strany zákazníku bude přicházet velký tlak na společnost. Výnosy společnosti 

budou ovlivněny velkými stavebními společnosti, které si budou naše sluţby smluvně 

dojednávat na dlouhé období. Společnost na začátku nebude mít ţádné smluvené 

zákazníky, ale budeme mít hodně kontaktů díky dlouholeté zkušenosti Josefa Schüllera 

v tomto odvětví. Hlavním úkolem společnosti bude vytvořit si stálou klientelu z řad 

velkých stavebních firem, za pomoci kvalitně a rychle odvedené práce. Určitý význam pro 

společnost budou mít i náhodní zákazníci s jednorázovými zakázkami. 

4.4 Marketingový plán 

Pro vytvoření optimálního marketingového plánu bylo vyuţito marketingového 

mixu. Zvolen byl nástroj tzv. 4P. Jak uţ název napovídá, skládá se ze čtyř faktorů, jsou to 

produkt, cena, distribuce a podpora prodeje. 

Produkt 

Společnost bude nabízet sluţbu. Zákazníkům bude nabízena přeprava sypkých 

materiálů, stavebních materiálu, demoličních sutí a tuhých paliv. Sluţba bude nabízena po 
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celý kalendářní rok. Důraz bude kladen na osobní přístup k zákazníkům. Sluţby budou 

zaměřeny primárně na velké stavební podniky a sekundárně na jednorázové zákazníky. 

Cena 

Cena sluţby byla sestavena pro stoprocentní vytíţenost vozového parku 

společnosti. Cílem podniku je dosaţení zisku. Cena byla sestavena tak, aby výnosy pokryly 

celkové náklady a byl vytvořen zisk ve výši vloţeného kapitálu v co nejbliţší době. 

Vybraná vozidla splňují kritéria daná vlastníky společnosti a tyto kritéria jsou podrobně 

popsána v obchodním plánu. Kalkulace byla sestavena pro kaţdý vůz zvlášť.  Kalkulace 

nákladů byla vytvořena za pomoci souboru programu Microsoft Excel. Nadefinovaný 

soubor byl převzat ze zdroje č. 16. 
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TATRA 815 

Vozidlo má celkovou hmotnost 22 tun a uţitná hmotnost činí 11 tun. Na toto 

vozidlo se vztahují zákazy jízdy o svátcích a víkendech. Pokud není udělena povolenka 

oprávněným úřadem. Celkové náklady jsou zobrazeny v tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6 Kalkulace nákladů pro vůz TATRA 815 

Zdroj: [16], vlastní zpracování 

NÁKLADY [Kč] 

Roční 

sazba bez 

DPH [Kč] 

Kč/ 1 Km 

1. Pohonné hmoty a energie 702 000 7,80 

2. Přímý materiál (kap. 2.1 + 2.2) 19 000 0,21 

z toho: 2.1. Pneumatiky 16 875  

            2.2. Ostatní přímý materiál 2 125  

3. Osobní náklady – řidiči (Hrubá mzda+ SP a ZP) 402 500 3,58 

4. Odpisy, pronájem a leasing (kap. 4.1 + 4.2 + 4.3) 30 927 0,27 

z toho: 4.1.Odpisy, pronájem a leasing vozidel 30 927  

            4.2. Odpisy a pronájem příslušenství vozidel 0  

            4.3. Úroky z úvěrů  0  

5. Opravy a udrţování dopravních prostředků 27 800 0,31 

6. Ostatní přímé náklady (kap. 6.1 + 6.2) 66 526 0,59 

z toho: 6.1. Nezávislé na konkrétním výkonu (pojištění vozidla) 54 526  

            6.2. Závislé na konkrétním výkonu (parkování) 12 000  

PŘÍMÉ NÁKLADY (kap. 1 aţ 6) 1 248 753 12,76 

7. Provozní reţie 260 178  

8. Správní reţie 173 452  

REŢIJNÍ NÁKLADY (kap. 7 aţ 8) 433 630 3,85 

CELKOVÉ NÁKLADY (kap. 1 aţ 8) 1 682 383 16,62 

 

Z celkových nákladů bude sestavena průměrná cena za kilometr vytíţeného 

vozidla. Společnost má za cíl v co nejkratší době dosáhnout zisku 500 000 Kč, a to za 

předpokladu vytíţení vozidla na 90 000 km za rok. Pro dosaţení cíle je nutné, aby zisk 

z kaţdého ujetého kilometru činil 5,26 Kč. Součinitel vyuţití loţených jízd je 0,85. V 

následující tabulce č. 7 se uvádí výpočet průměrné ceny na jeden kilometr loţeného 

vozidla. 
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Tabulka č. 7 Průměrná cena za kilometr pro vozidlo TATRA 815 

Poloţky pro výpočet průměrné ceny  

Náklady provozu vozidla [Kč/km] 16,62 

Poţadovaný čistý zisk po zdanění za kaţdý ujetý km [Kč] 5,26 

Součinitel vyuţití loţených jízd [-] 0,85 

Zisk za km vytíţeného vozidla [Kč] 6,18 

Cena za km vytíţeného vozidla bez DPH [Kč] 28,9 

Cena za km vytíţeného vozidla s DPH [Kč] 34,97 

 

Průměrná cena za kilometr vytíţeného vozidla je 28,9 Kč bez DPH. Průměrná cena 

s DPH činí 34,20 Kč. Poţadovaný zisk na km u vytíţeného vozidla je stanoven na 6,18 Kč. 
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Tatra 815 S3 

Vozidlo TATRA 815 S3 se liší od předešlého vozu niţší pořizovací cenou. Vozidlo 

má celkovou hmotnost 22 tun a uţitná hmotnost je 11 tun. I na toto vozidlo se vztahují 

zákazy jízdy o svátcích a víkendech pokud není udělena povolenka oprávněným úřadem. 

Celkové náklady jsou zobrazeny v tabulce č. 8. 

Tabulka č. 8 Kalkulace nákladů pro vůz TATRA 815 S3 

Zdroj: [16], vlastní zpracování 

NÁKLADY [Kč] 

Roční sazba 

bez DPH 

[Kč] 

Kč/ 1 Km 

1. Pohonné hmoty a energie 702 000 7,80 

2. Přímý materiál (kap. 2.1 + 2.2) 19 000 0,21 

z toho: 2.1. Pneumatiky 16 875  

            2.2. Ostatní přímý materiál 2 125  

3. Osobní náklady – řidiči (Hrubá mzda+ SP a ZP) 402 500 3,58 

4. Odpisy, pronájem a leasing (kap. 4.1 + 4.2 + 4.3) 27 812 0,25 

z toho: 4.1.Odpisy, pronájem a leasing vozidel 27 812  

            4.2. Odpisy a pronájem příslušenství vozidel 0  

            4.3. Úroky z úvěrů 0  

5. Opravy a udrţování dopravních prostředků 25 000 0,28 

6. Ostatní přímé náklady (kap. 6.1 + 6.2)  66 526 0,59 

z toho: 6.1. Nezávislé na konkrétním výkonu (pojištění vozidla) 54 526  

           6.2. Závislé na konkrétním výkonu (parkování) 12 000  

PŘÍMÉ NÁKLADY (kap. 1 aţ 6) 1 242 838 12,71 

7. Provozní reţie 233 973  

8. Správní reţie 155 982  

REŢIJNÍ NÁKLADY (kap. 7 aţ 8) 389 955 3,47 

CELKOVÉ NÁKLADY (kap. 1 aţ 8) 1 632 793 16,17 

 

Z celkových nákladů bude sestavena průměrná cenu za kilometr vytíţeného 

vozidla. Společnost má za cíl v co nejkratší době dosáhnout zisku 500 000 Kč, a to také za 

předpokladu vytíţení vozidla na 90 000 km za rok. Pro dosaţení cíle je nutné, aby zisk 

z kaţdého ujetého kilometru činil 4,73 Kč. Součinitel vyuţití loţených jízd je 0,85. V 

následující tabulce č. 9 se uvádí výpočet průměrné ceny na jeden kilometr loţeného 

vozidla. 
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Tabulka č. 9 Průměrná cena za kilometr pro vozidlo TATRA 815 S3 

Poloţky pro výpočet průměrné ceny  

Náklady provozu vozidla [Kč/km] 16,17 

Poţadovaný čistý zisk po zdanění za kaţdý ujetý km [Kč] 4,73 

Součinitel vyuţití loţených jízd [-] 0,85 

Zisk za km vytíţeného vozidla [Kč] 5,56 

Cena za km vytíţeného vozidla bez DPH [Kč] 27,31 

Cena za km vytíţeného vozidla s DPH [Kč] 33,03 

 

Průměrná cena za kilometr vytíţeného vozidla je 27,31 Kč bez DPH. Průměrná 

cena s DPH činí 33,03 Kč. Poţadovaný zisk na km u vytíţeného vozidla je stanoven na 

5,56 Kč. 

Souhrnný přehled stanovených cen 

V tabulce č. 10 nalezneme přehled celkových nákladů, stanovených cen za ujetý 

kilometr a zisk pro kaţdé vozidlo. 

Tabulka č. 10 Souhrnný přehled cen pro jednotlivé vozy 

Vozidlo 
Uţitná hmotnost 

[t] 

Náklady na 1 Km 

[Kč] 

Cena na 1 Km 

s DPH [Kč] 

Zisk na kilometr 

[Kč] 

Tatra 815 11 16,62 34,97 5,26 

Tatra 815 S3 11 16,17 33,03 4,73 

 

Pro kalkulace celkových nákladů a stanovení ceny se počítá s vyuţitím kaţdého 

vozidla v provozu 12 měsíců v roce, tím pádem najedou 3 600 km za týden, a tedy 180 000 

km za kalendářní rok. Coţ podle zjištěných údajů u konkurence je v reálných moţnostech 

vnitrostátní nákladní dopravy v České republice. Stanovená cena je pouze průměrná. Sazba 

se můţe měnit podle individuálních poţadavků na konkrétní zakázku. Pokud se příjme a 

provede zakázka za menší sazbu, měla by se na další zakázku nastavit větší sazba, ať jsou 

zisky vyrovnány. Vytíţenost vozidel by se měla pohybovat na maximálních hodnotách, 

pokud to podmínky dovolí. Plně naloţené auto má totiţ větší výnosy se stejnými náklady. 
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Distribuce 

Distribuce sluţby bude probíhat za pomoci nákladních automobilů v Ostravě a 

v blízkém okolí. Smluvně bude dojednáno místo a čas pro přepravovaný materiál. Ze 

začátku podnikání se bude společnost soustředit na firmy, na které má kontakt Josef 

Schüller. 

Podpora prodeje 

Na podporu prodeje společnost vynaloţí částku 20 000 Kč na rok jednorázově. 

Částka bude rozdělena do propagačních a informačních technologií následovně: 

 tvorba internetových stránek – 3 000 Kč, 

 inzerce v denním tisku – 2 000 Kč, 

 výroba vizitek – 2 000 Kč, 

 reklama v rádiu – 3 000 Kč, 

 nástřik reklamy na vozidla – 10 000Kč. 

Náklady budou započteny pouze v prvním roce podnikání. V dalších letech bude 

částka na podporu prodeje pouze 1000 Kč. 

4.5 Organizační plán 

Ve vedení společnosti jsou oba členové vlastníky společnosti a disponují všemi 

pravomocemi v podniku. Miroslav Schüller bude mít na starost ekonomické vedení 

společnosti a bude zastávat funkci dispečera. Funkce dispečera zahrnuje rozdělování 

získaných zakázek na jednotlivé řidiče. Josef Schüller bude ve společnosti na pozici řidiče. 

Na obrázku č. 5 je uvedena organizační struktura společnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 Schéma organizační struktury podniku 

Jednatel podniku 

Miroslav Schüller 
Jednatel podniku 

Josef Schüller 

Zaměstnanec 

Řidič 
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V tabulce č. 11 jsou uvedeny pozice organizační struktury podniku a povinnosti 

z nich vyplívající. 

Tabulka č. 11 Personální rozvrţení ve společnosti 

Jméno a Příjmení Pozice v organizaci Povinnosti  Oprávnění 

Miroslav Schüller Ekonom  Vedení účetnictví 

Zápis a čtení ve 

veškeré dokumentaci 

v podniku 

Dispečer 

 

Rozdělování práce 

řidičům 

Jednatel 

 

Obchodní jednání se 

zákazníky a dodavateli 

Vlastník 

 

Strategické 

rozhodování 

Personalista Lidské zdroje 

Josef Schüller 
Řidič Vedení knihy jízd 

Zápis a čtení ve 

veškeré dokumentaci 

v podniku 

Jednatel Obchodní jednání se 

zákazníky a dodavateli 

Personalista Lidské zdroje 

Zaměstnanec Řidič Vedení knihy jízd Ţádné 

 

 Základní informace o vlastnících podniku: 

 Miroslav Schüller vystudoval Střední průmyslovou školu stavební 

v Ostravě, příspěvkovou organizaci. Studium bylo zakončeno maturitou. 

Momentálně studuje Hornicko-geologickou Fakultu Vysoké školy Báňské 

v Ostravě. Předpokládané dokončení v červnu 2016. Navštěvoval semináře 

na téma podnikatelství a řízení podniku. Vlastní certifikát na vyuţití 

projektového softwaru CAD. Podnik povede po ekonomické, marketingové, 

administrativní a provozní stránce. 

 Josef Schüller vystudoval obor strojník stavebních a traťových strojů na 

Středním odborném učilišti stavebním v Praze 4. Studium ukončil výučním 

listem. V rámci školní průpravy získal jiţ v mladém věku všechna 

oprávnění pro řízení nákladních automobilů a stavebních strojů. Uţ dvacet 

let je majitelem profesního oprávnění pro řízení nákladního automobilu. 

Během této doby pracoval a získával zkušenosti se silniční dopravou a 
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těţbou dřeva. V podniku bude zastávat pozici řidiče, pomocného dispečera a 

obchodního jednatele. 

4.6 Obchodní plán 

Pro podnikatele ve vnitrostátní silniční dopravě je nejdůleţitější vybrat si správné 

vozidlo. Před pořízením si majitelé společnosti určili kritéria na nákladní vozidla tak, aby 

nejvíce vyhovovaly podnikatelským cílům a finančním prostředkům. Kritéria byly 

sestaveny z ohledu na finanční náročnost pořízení, uţitnou hmotnost a nástavbu pro 

náklad.  

Jako další krok při tvorbě obchodního plánu je popis dodavatelů obchodujících se 

stavebními hmotami, od kterých bude společnost dodávat materiál pro své zakázky. 

4.6.1 Volba vozidla 

Pořizovací cena vozidla 

Vlastníci společnosti vyhradili na nákup automobilů 300 000 Kč. Pro efektivnost 

byly zvoleny dva automobily. S ohledem na zkušenosti vlastníka v odvětví silniční 

dopravy a finanční prostředky vyhrazeny na pořízení vozidla, byly zavrţeny nové nákladní 

automobily, u kterých se cena pohybuje kolem 1 500 000 Kč. Budou koupena starší 

vozidla. 

Kategorie vozidla 

Dalším kritériem je kategorie vozidla. V České republice se nákladní automobily 

dělí na tři skupiny uvedené v tabulce č. 12 
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Tabulka č. 12 Kategorie vozidel v ČR 

Zdroj: [15] 

Kategorie 

Nejvyšší 

povolená 

hmotnost [t] 

Uţitná 

hmotnost [t] 
Výhody  Nevýhody 

N1 do 3,5  - 

Dálniční poplatky, 

absence zákazů, 

výjezdu o víkendu a 

svátcích. 

Malá uţitečná 

hmotnost,  

omezený objem 

nákladního prostoru. 

N2 3,5 – 12  aţ 7  

Velká variabilita 

nástaveb,  

vysoký objem 

nákladového 

prostoru, 

do CPM 7,5 tun 

absence zákazů jízd a 

omezovačů. 

Sváteční, prázdninové 

a víkendové zákazy 

jízd pro vozidla nad 

7,5 t, 

omezovač rychlosti 

nad 7,5 t. 

N3 nad 12  aţ 27  

Objem aţ 120 m³, 

velká variabilita 

nástaveb, 

větší univerzálnost 

pro přepravy. 

Více náprav - vyšší 

sazba mýtného, 

sváteční, prázdninové 

a víkendové zákazy 

jízd. 

 

Do společnosti budou vybrána vozidla z kategorie N3. Vozidla v kategorii N3 

vyhovují povaze podnikání nejlépe. Disponují dostatečně velkou uţitnou hmotností a mají 

moţnost velké škály nástaveb pro náklad. Nevýhodou jsou vyšší náklady neţ u ostatních 

kategorií. Tyto náklady jsou kompenzovány vyšší uţitnou hmotností, ze které plyne 

moţnost více naloţeného materiálu a tím vyšší efektivnost přepravy za vyšší sazby. 

Nástavba pro náklad 

 Pro převoz sypkých materiálů je zapotřebí velký objem korby a typ nástavby 

sklápěč. Pro lepší manipulační schopnosti s nákladem by měl mít třístranný výsyp z korby, 

protoţe okolnosti na místě vykládky můţou omezovat hlavní zdvih korby v této situaci je 

nutná vykládka ze strany. 

Vhodná vozidla dle poţadavků 

Po pečlivém vyhledávání si společnost vybrala dva vozy z internetového portálu 

www.tipcar.cz, který patří svou nabídkou a kvalitou sluţeb mezi největší servery s ojetými 

nákladními vozidly. V tabulce č. 13 uvádíme vybraná vozidla.  

http://www.tipcar.cz/
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Tabulka č.  13 Vybraná vozidla pro společnost 

Zdroj: [17] 

 

Z tabulky vyplývá, ţe oba dva vozy splňují naše poţadavky. Oba vozy byly 

vyrobeny stejným podnikem. Jedná se o českého výrobce, coţ značí dobře přístupné 

náhradní díly a kvalitní servis vozidel.  

Výrobce uvádí bezporuchovost aţ do 1 000 000 najetých kilometrů. Podle ujetých 

kilometru uváděných na tachometru vozidel můţeme počítat s 9 lety bez poruchy motoru. 

Samozřejmě jedná se o ojeté vozy a záleţí, jak se o vozy starali předchozí majitelé. Na 

obrázcích 6 a 7 jsou fotografie vozidel. 

 

  Obrázek č. 6 Tatra 815 

Zdroj: [21] 

 

 

             Obrázek č. 7 Tatra 815 S3 

          Zdroj: [20] 

Výrobce 
Rok 

výroby 
Typ 

Uţitná 

Hmotnost 
Ujeté Km 

Cena bez 

DPH 
Nástavba 

TATRA 1995 815 S3 10 800 Kg 150 000 139 000 Kč sklápěč 

TATRA 1997 815 10 800 Kg 51 960 125 000 Kč sklápěč 
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4.6.2 Dodavatelé 

Společnost při zahájení podnikání nemá smluvně zajištěného ţádného dodavatele. 

Dodavatel bude zapotřebí jen v určitých případech, kdy zákazník nebude mít zajištěného 

vlastního dodavatele. Pro takové případy má společnost vybrané dva podniky zabývajících 

se prodejem stavebních materiálů a paliv. Tyto společnosti se při delší spolupráci mohou 

z dodavatelů transformovat do zákazníků, u kterých bude mít naše společnost smluvně 

dojednány přepravy prodávaných materiálů.  

Vybraní dodavatelé v Ostravě a okolí jsou ti to: 

 Ridera Bohemia, a.s., 

 Českomoravský štěrk a.s. 

 

Ridera Bohemia, a.s. 

Společnost patří do skupiny Ridera, působící na území Česka, Německa a 

Maďarska. Na trhu působí 24 let. Na začátcích dodávala pouze tuhá paliva. Postupem času 

se dodavatelský sortiment rozšířil na kamenivo, stavební substituty a stavební odpad. 

Společnost můţe nabízet niţší ceny neţ ostatní, protoţe materiál si společnost sama těţí. 

V posledních pěti letech zahrnula do své nabídky sluţeb i stavební práce, demolice a 

recyklaci. [18] 

Pro naši společnost má dodavatel příhodnou polohu, nachází se v Ostravě 

Mariánských horách.  S ohledem na náklady je vzdálenost přijatelná. 

Společnost sídlí na ulici Šveremova 171/120, Ostrava – Mariánské Hory. 

Otevírací doba  

Po-Pá  6:00 – 16:00 

So  8:00 – 12:00 [18] 

Kompletní ceník je uveden v příloze č. 1. 

Českomoravský štěrk a.s. 

Podnik spadá pod skupinu HeidelbergCement. Společnost na českém trhu působí 

od roku 1998. Své prodejny má ve čtyřech městech v České republice. V jejich nabídce 
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nalezneme těţené kamenivo, drcené kamenivo, balené kamenivo, lomový kámen, 

ţelezniční kamenivo a mechanicky zpevněné kamenivo. Dále je v nabídce velké mnoţství 

štěrku o různých velikostech frakce. V nabídce nalezneme tyto štěrky: 

 drobné kamenivo (písek) frakce 0/4, 

 hrubé kamenivo frakce 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/22, 32/63, 

 prané kamenivo frakce 0/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 

 přírodní drcené kamenivo frakce 32/63 BI, 

 štěrkodrť (štěrkopísek) frakce 0/32 KV. [19] 

Společnost má nejbliţší provozovnu v Polance, která je vzdálená 10 kilometrů od 

Ostravy. Tato vzdálenost nebude finančně zatěţovat podnik.  

Adresa provozovny: Svinovská – 155/1, Ostrava – Polanka nad Odrou, 725 25. 

Otevírací doba: 

Duben - Listopad 

Po-Pá  6:00 – 19:00 

Prosinec – Březen 

Po-Pá  7:00 – 15:00 [19] 

4.6.3 Parkovací sluţba 

Pro parkování vozidel bude vyuţita sluţba společnosti areál kahan, s.r.o. Parkovací 

areál je střeţen 24 hodin denně kamerovým systémem a vrátným se psem. O bezpečí 

našeho majetku je dobře postaráno. Cena za měsíc parkování jednoho vozu je 1 000 Kč bez 

DPH. Parkovací místo je na zpevněném povrchu. Parkoviště se nachází na ulici Cihelní 

1191/95, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00. 

4.7 Finanční plán 

Na začátku finančního plánování je důleţité si stanovit a vypočítat plánované 

náklady a trţby. Poté bude sestavena zahajovací rozvaha podniku a dále se sestaví a 

vypočítá výkaz cash flow na tři roky dopředu. Pro první rok bude sestaven výkaz cash flow 

v optimistické, reálné a pesimistické variantě. Na závěr bude vypočítán bod zvratu a za 
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pomocí výpočtu vnitřního výnosového procenta a čisté současné hodnoty se zjistí 

návratnost investic co podniku. V plánu je uveden i ukazatel likvidity podniku. 

Společnost bude disponovat na začátku podnikání pouze svým vlastním kapitálem 

ve výši 500 000Kč.  Kapitál vloţili do společnosti společníci rovným dílem, kaţdý vloţil 

250 000 Kč. Podíl na zisku je rozdělován stejnou částkou oběma společníkům. 

4.7.1 Zahajovací rozvaha 

Pro vytvoření zahajovací rozvahy musí společnost znát všechny výdaje, které 

budou vynaloţeny při zaloţení společnosti a mezi které patří všechny výdaje na oběţný 

majetek, dlouhodobý majetek na straně aktiv a na straně pasiv a nesmí byt zapomenuto na 

základní kapitál společnosti.  

Výdaje na administrativu při zaloţení společnosti 

Do těchto výdajů jsou zahrnuty náklady na sepsání zakladatelské listiny a ověření u 

notáře, ohlášení ţivnosti, návrh na zápis do obchodního rejstříku atd. Částka za tyto sluţby 

činí 11 300 Kč. 

Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

Společnost bude mít sídlo v pronajatém druţstevním bytě. Byt není vybaven 

ţádným nábytkem, proto je podnik nucen nábytek zakoupit. Na sídlo bude pro dispečera a 

ekonoma zakoupen počítač. Do této výdajové poloţky patří pořízené nákladní automobily.  

Nábytek pořízený do sídla podniku bude ve výši 25 000 Kč a cena počítače bude 20 

000 Kč. Nákladní automobily budou pořízeny v ceně 264 000 Kč. Celkově dlouhodobý 

hmotný majetek společnosti bude ve výši 309 000 Kč. 

Výdaje na kancelářské potřeby  

Vybavení kanceláře a kancelářskými potřebami bude v hodnotě 1 000 Kč. 

 Nyní kdyţ uţ známe všechny aktiva a pasiva je moţné sestavit zahajovací rozvahu, 

kterou nalezneme v tabulce č. 14. 
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Tabulka č. 14 Zahajovací rozvaha 

Zahajovací rozvaha ke dni 1.7.2016 

Aktiva Kč Pasiva Kč 

Zřizovací výdaje 11 300     

Dlouhodobý majetek   Vlastní kapitál   

Nákladní automobily 264 000 Základní kapitál 500 000 

Počítač 20 000 Cizí kapitál   

Nábytek 25 200     

Oběţný majetek       

Materiál 1 000     

Bankovní účet 178 500     

Celkem 500 000 Celkem 500 000 

4.7.2 Výkaz cash flow 

Výkaz peněţních toků je pro podnikatele velmi důleţitý, protoţe můţe pomoci 

tohoto výkazu sledovat tok peněz v určitých činnostech podniku. Výsledkem výkazu je 

rozdíl mezi počátečním stavem financí a konečným stavem financí. Pro sestavení výkazu 

peněţních toků musí společnost znát všechny plánované náklady a trţby podniku. 

Mzdové náklady 

Společníci budou v ohledu mzdových záleţitostí zařazeni jako zaměstnanci. 

Společnost bude mít tři zaměstnance. Budou zaměstnání na hlavní pracovní poměr. 

Výpočet mzdových měsíčních nákladů je uveden v tabulce č. 15. 

Tabulka č. 15 Mzdové měsíční náklady 

Pozice Hrubá mzda Zdravotní 

pojištění – 9% z 

hrubé mzdy 

Sociální 

pojištění – 25% 

z hrubé mzdy  

Super hrubá 

mzda Kč 

Ekonom 25 000 Kč 2 250 Kč 6 250 Kč 33 500 Kč 

Řidiči (2x) 25 000 Kč 2 250 Kč 6 250 Kč 33 500 Kč 

Celkem 50 000 Kč 4 500 Kč 12 500 Kč 67 000 Kč 

 

Provozní náklady 

Provozní náklady na rok provozu vozidel jsou uvedeny v tabulkách č. 5 a 7. Pro 

zjištění celkových provozních nákladů musí být k nákladům na vozidla přičteny náklady na 
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provoz sídla a mzdové náklady na ekonoma. Jednotlivé poloţky celkových nákladů jsou 

uvedeny v tabulce č. 16. 

Tabulka č. 16 Celkové náklady  

Nákladové poloţky Kč/ rok 

Celkové náklady na provoz vozidla (viz. Tabulka 6 a 8) 3 315 176 

Mzdy (včetně SP a ZP) 402 000 

Nájemné 71 000 

Náklady na energii a vodu 10 000 

Internet 6 000 

Mobilní telefon 12 600 

Reklama 1 000 

Kancelářské potřeby 1 000 

Celkem 3 818 776 

 

Náklady v prvním roce budou navýšeny o výdaje na pořízení dlouhodobého 

hmotného majetku a další výdaje při zahájení. 

Trţby 

Podnik nabízí pouze jednu sluţbu, ze které bude tvořit trţby. Předpokládané trţby 

za rok jsou vypočítány ve třech variantách. Optimistická varianta počítá s 90 000 ujetými 

kilometry vytíţeného vozidla, a to se jedná o 100% vyuţití vozidla. Střední varianta počítá 

se 75 000 ujetými kilometry vytíţeného vozidla a jedná se o 83% vyuţití vozidla. 

Pesimistická varianta počítá se 60 000 ujetými kilometry vytíţeného vozidla, kde se jedná 

o 66% vyuţití vozidla.   

Cena sluţby je stanovena pro jedno vozidlo na 27,31 Kč/km a pro druhé 28,9 

Kč/km. Vypočtené roční trţby jsou uvedeny v tabulce č. 17. 
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Tabulka č.  17 Roční trţby 

Varianty trţeb Optimistická (100%) Střední (83%) Pesimistická (66%) 

Výpočty (27,31+28,9)*90 000 (27,31+28,9)*75 000 (27,31+28,9)*60 000 

Trţby ročně [Kč] 5 058 900 4 215 750 3 372 600 

 

Nyní kdyţ uţ jsou zjištěny všechny podklady lze sestavit plánovaný výkaz a výkaz 

peněţních toků. Reálná varianta plánovaného cash flow je uvedena v tabulce č. 18. 

Tabulka č. 18 Plánovaný výkaz cash flow (střední varianta) 

Plánovaný výkaz peněţních toků Kč. 

  2 016 2017 2018 

Počáteční stav PP 500 000 355 287 581 261 

Trţby 2 107 875 4 125 750 4 328 170 

Celkem příjmy 2 107 875 4 125 750 4 328 170 

Zřizovací náklady 11 300 0 0 

Náklady DHM 309 000 0 0 

Náklady na provoz vozidel 1 657 588 3 315 176 3 315 176 

Odpisy  3 400 6 800 6800 

Mzdy (včetně ZP a SP) 201 000 402 000 402 000 

Nájemné 35 500 71 000 71 000 

Náklady na energii a vodu 5 000 10 000 10 000 

Internet 3 000 6 000 6 000 

Mobilní telefon 6 300 12 600 12 600 

Reklama 20 000 1 000 1 000 

Kancelářské potřeby 500 1 000 1 000 

Daň s příjmu PO 0 58 000 95 493 

Celkem výdaje 2 252 588 3 899 776 3 921 069 

Cash Flow -144 713 225 974 407 101 

Konečný stav PP 355 287 581 261 988 362 

 

Z výkazu je zřejmé, ţe v prvním roce vychází CF – 144 713 Kč. To je zapříčiněno 

zařizovacími náklady a náklady na dlouhodobý hmotný majetek, které firmě nastávají 

pouze v prvním roce podnikání. Musí se brát ohled, ţe podnik začíná svou činnost aţ od 

měsíce července. Konečný stav peněţních prostředků po prvním roce je 355 287 Kč. 

V dalších letech podniku narůstají trţby a CF dosahuje hodnoty 225 974 Kč. Nárůst je 

zapříčiněn hlavně tím, ţe se podnik dostává do podvědomí zákazníků. Další varianty 

výkazu CF jsou v příloze č. 2 a 3. 
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4.7.3 Ukazatelé efektivnosti investic 

V této kapitole je vypočítána čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento a 

bod zvratu. Všechny tyto ukazatele zjišťují, zda bude podnikání úspěšné a bude vytvářet 

zisk. 

Čistá současná hodnota (NVP) 

Pro výpočet jsou zapotřebí výsledky cash flow za všechny tři roky a základní 

kapitál. Diskontní míra je stanovena na 5% podle ČNB.  

Výpočet:  

    
         

           
  

       

         
 

       

         
                    

Čistá současná hodnota vloţených financí do společností vyšla kladně. Coţ 

znamená, ţe investice kapitálu do společnosti se vyplatí.  

Vnitřní výnosové procento (IRR) 

Pro výpočet je zapotřebí čistá současná hodnota investice při diskontní míře 5%. A 

ten týţ výpočet s navýšenou diskontní mírou na 7%. 

Výpočet: 

    
         

           
  

       

         
 

       

         
                     

         
    

     |    | 
         

        
      

             
              

Vnitřní výnosové procento je 6,07. IRR procento je vyšší neţ diskontní sazba. 

Majitelům společnosti se investice do podniku navrátí. 

Bod zvratu 

Pro výpočet bodu zvratu je potřeba znát fixní náklady, cenu produktu a variabilní 

náklady na produkci. Všechny údaje lze najít v předešlých částech podnikatelského 

záměru.  
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Výpočet: 

   
  

     
  

         

            
            

Bod zvratu nastane v době, kdy vozidla ujedou ve vytíţení 41 931 Km. Do této 

chvíle bude podnik ve ztrátě. Zisku začíná dosahovat, aţ po překročení mnoţství určené 

pro bod zvratu.  

4.8 Hodnocení rizik a příleţitostí 

V této kapitole je sestavena SWOT analýza s pouţitím údajů získaných při analýze 

trhu. PEST a Porterova analýza pouţitá pro analýzu trhu identifikovala faktory ovlivňující 

podnik z mikro a makro prostředí podniku. Na základě analýzy SWOT bude navrţena 

optimální strategie plánování podniku do budoucna. 

Tabulka č. 19 SWOT analýza podniku 

Mikroprostředí podniku 

Silné stránky: 

 Financováni pouze vlastním kapitálem 

 Individuální přístup k zakázkám 

 Zkušenost zakladatele v odvětví 

 Uţitná hmotnost vozidel 

 Umístění podniku 

Slabé stránky: 

 Malý sortiment nabízených sluţeb 

 Při zaloţení podniku, ţádní smluvně 

dojednaní zákazníci a dodavatelé 

 Nový podnik  

o nedůvěra zákazníků 

  

Příleţitosti: 

 Ekonomický růst 

o Více potencionálních zákazníků 

o Nárůst poptávky 

o Rozšíření působnosti podniku 

do dalších krajů 

 

Hrozby: 

 Velká konkurence v odvětví 

 Elektronická evidence 

 Ceny pohonných hmot 

 Nenaplnění poţadované vytíţenosti 

vozidel 

Makroprostředí podniku 
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Podnik zaloţí svou strategii na zkušenostech a kontaktech, které majitel působící 

v odvětví jiţ 20 let nashromáţdil a pouţije je pro rozšíření své podnikatelské činnosti 

postupně na větší území. Ekonomický růst posledních let způsobuje nárůst počtu 

potencionálních zákazníků a tím vytvoření nové poptávky na trhu po nabízené sluţbě. 

Hrozby pro podnik mají nákladový charakter. Podnik se je bude snaţit omezovat 

navýšením příjmů s maximálním vyuţitím silných stránek. Smluvní partnery bude podnik 

hledat mezi novými zákazníky, kteří vyuţijí příznivý vývoj ekonomiky ve státu a zaloţí si 

vlastní podnik. 

4.9 Přílohy 

Přílohy podnikatelského záměru jsou přiloţeny v přílohách této práce. 
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5 SHRNUTÍ A NÁVRHY 

V praktické části byl sestaven podnikatelský záměr pro začínající fiktivní podnik 

v oblasti přepravy TransRock s.r.o. V této kapitole bude proveden celkový souhrn 

podnikatelského záměru a vytvořeny návrhy pro úspěšné setrvání podniku na trhu. 

Podnikatelský záměr sestaven v praktické části má za cíl objasnit proveditelnost 

zaloţení a setrvání podniku TransRock s.r.o. na trhu, který bude nabízet profesionální 

sluţby přepravy sypkých materiálů za nízkou cenu v Ostravě a okolí. Přepravní podnik byl 

zaloţen jako společnost s ručením omezeným na koncesovanou ţivnost dvěma vlastníky, 

kteří budou ve společnosti pracovat. Společnost zaměstnává jednoho řidiče na hlavní 

pracovní poměr. 

S vyuţitím analýzy PEST byly identifikovány politické, ekonomické, sociální, 

demografické a technické faktory ovlivňující strategické plánování podniku. Největší 

konkurenti byli identifikování pomoci Porterova modelu pěti konkurenčních. 

V marketingovém plánu s pomoci marketingového mixu byla stanovena sluţba a cena 

zakterou se bude nabízet na trhu. Následně byly podle stanovených kritérií vybrány 

nákladní vozidla pro distribuci nabízené sluţby. 

Financování podniku bylo zajištěno vlastním kapitálem vloţeným vlastníky. Po 

sestavení finančních výkazů byla zjištěna rychlá návratnost vloţeného kapitálu. Z analýzy 

bodu zvratu také byla zjištěna optimální vytíţenost sluţeb. 

Ze skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru usuzuji, ţe podnik se na trhu 

silniční dopravy udrţí a podle výsledků finanční analýzy bude v krátkém časovém období 

dosahovat zisku, který bude postupem času narůstat. Musí se brát v úvahu, ţe se jedná o 

podnikatelský záměr a údaje v něm obsaţené, ať uţ spočítané nejpřesnějšími technikami, 

se mohou s realitou lišit a podnik musí okamţitě reagovat na vzniklou situaci. Zde uvádím 

některé rady pro vedení podniku: 

 vést dobrou podporu prodeje, vyhradit větší částky pokud je potřeba, 

 ze začátku podnikání vyuţít všechny dostupné kontakty na zákazníky 

získané z předešlých zaměstnání, 

 vybudovat stálou klientelu s individuálním přístupem k zákazníkům, 
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 navázat smluvní partnerství s dodavateli, dodavatelé jsou potencionální 

zákazníci, 

 při dobré finanční kondici rozšířit sortiment a vozový park, 

 zvětšit území poskytování sluţby na celý Moravskoslezský kraj. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo sestavení podnikatelského záměru pro podnik v oblasti 

přepravy a zjistit zda by byl realizovatelný. 

 Pro úspěšné sestavení podnikatelského záměru byly v teoretické části práce 

popsány důleţité pojmy z oblasti podnikání a dále byla popsána samotná struktura 

podnikatelského záměru, která byla hlavním podkladem pro sestavení vlastního záměru. 

Jednou z příčin brzkého zániku podniku je špatná informovanost zakladatele se 

situací na trhu a nejasně určené postupy pro dosaţení cílů podniku. Takovým to případům 

lze předejít sestavením podnikatelského záměru. Ten není nic jiného neţ přenesení svého 

podnikatelského nápadu na papír. Při sestavování záměru jsou nalezeny některé hrozby a 

příleţitosti, které by jinak nebyly nalezeny. 

Praktickou část jsem zaměřil na sestavení podnikatelského záměru podniku 

TransRock s.r.o. Podnik se bude zabývat přepravou sypkých materiálů silniční dopravou 

na území města Ostravy a okolí. Pro podnik nabízející přepravu bylo zjištěno analýzou 

trhu, ţe bude nejdůleţitější získat stálé zákazníky a smluvní partnery, kteří by společnosti 

vytvářely velké zisky. Cena produktu byla stanovena na základě marketingového mixu a 

poslouţí jako velká konkurenční výhoda pro podnik.  

Velkou váhu pro podnik v přepravě má výběr správného vozidla. Výběru vozidla se 

věnuje kapitola s názvem obchodní plán. V něm se nalézají kritéria pro výběr vozidla a 

výpis pořizovaných vozidel. 

Finanční plán obsahuje výpočty a výsledky z finanční analýzy podniku. Z výkazu 

cash flow lze říci, ţe podnik bude výdělečný jiţ v druhém roce provozu. Dále z výpočtu 

vnitřního výnosového procenta lze usoudit brzkou návratnost vloţeného kapitálu do 

podniku. 

V poslední kapitole praktické časti, jsou zhodnocena rizika podniku analýzou 

SWOT.  Z výsledků byly sestaveny návrhy pro úspěšné vedení podniku. 

Z podnikatelského záměru firmy TransRock s.r.o. usuzuji úspěšné uchycení 

podniku na trhu vnitrostátní nákladní dopravy při dosaţení plánovaných zisků. Vedení 

podniku nesmí zapomínat, ţe se jedná o plánované náklady a trţby, proto je důleţité 

neustále sledovat konkurenci a oslovovat nové zákazníky. Podnik by při dobré finanční 
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situaci měl rozšířit sortiment sluţeb a území působnosti, aby navýšil svou konkurenční 

výhodu.   

Podnik je realizovatelný a bude ziskový. Cíl mé bakalářské práce byl splněn.   
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

a.s. akciová společnost 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

CF cash flow 

DIČ daňové identifikační číslo 

IČO identifikační číslo organizace 

IRR internal rate of return 

Km kilometr 

k.s. komanditní společnost 

Kč korun českých 

např. například 

NPV net present value 

sb. Sbírka zákonů 

SP sociální pojištění 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

tzv. takzvaně 

tj. to je 

v.o.s. veřejná obchodní společnost 

ZP zdravotní pojištění 
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Příloha č. 1 Ceník produktů společnosti Ridera Bohemia a.s. 

 

Zdroj: [22] 



 

 

Příloha č. 2 Optimistická varianta plánovaného CF v Kč 

  

Plánovaný výkaz peněţních toků 

  2 016 2017 2018 

Počáteční stav PP 500 000 355 287 1 055 412 

Trţby 2 529 450 5 058 900 5 058 900 

Celkem příjmy 2 529 450 5 058 900 5 058 900 

Zřizovací náklady 11 300 0 0 

Náklady DHM 309 000 0 0 

Náklady na provoz vizidel 1 657 588 3 315 176 3 315 176 

Odpisy  3 400 6 800 6800 

Mzdy (včetně ZP a SP) 201 000 402 000 402 000 

Nájemné 35 500 71 000 71 000 

Náklady na energii a vodu 5 000 10 000 10 000 

Internet 3 000 6 000 6 000 

Mobilní telefon 6 300 12 600 12 600 

Reklama 20 000 1 000 1 000 

Kancelářské potřeby 500 1 000 1 000 

Daň s příjmu PO 52 604 533 199 533 199 

Celkem výdaje 2 305 192 4 358 775 4 358 775 

Cash Flow 224 258 700 125 700 125 

Konečný stav PP 724 258 1 055 412 1 755 537 



 

 

Příloha č. 3 Pesimistická varianta plánovaného CF v Kč 

Plánovaný výkaz peněţních toků 

  2 016 2017 2018 

Počáteční stav PP 500 000 -66 288 37 093 

Trţby 1 686 300 3 934 700 3 934 700 

Celkem příjmy 1 686 300 3 934 700 3 934 700 

Zřizovací náklady 11 300 0 0 

Náklady DHM 309 000 0 0 

Náklady na provoz vizidel 1 657 588 3 315 176 3315176 

Odpisy  3 400 6 800 6800 

Mzdy (včetně ZP a SP) 201 000 402 000 402 000 

Nájemné 35 500 71 000 71 000 

Náklady na energii a vodu 5 000 10 000 10 000 

Internet 3 000 6 000 6 000 

Mobilní telefon 6 300 12 600 12 600 

Reklama 20 000 1 000 1 000 

Kancelářské potřeby 500 1 000 1 000 

Daň s příjmu PO 0 5 743 5 743 

Celkem výdaje 2 252 588 3 831 319 3 831 319 

Cash Flow -566 288 103 381 103 381 

Konečný stav PP -66 288 37 093 140 474 

 


