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1. Úvod 

 

Obsahem této bakalářské práce je shrnutí teoretických znalostí, které jsou 

aplikovány do podoby praktického zpracování podnikatelského plánu při zhodnocení 

ekonomických a mikroekonomických faktorů. 

Tato práce bude zdrojem informací pro realizaci podnikatelského plánu a 

napomůže dalšímu rozvoji a prosperitě podniku. 

 Práce je rozdělená na část teoretickou viz.kapitola 2 a 3, kde teoretická 

východiska jsou čerpány převážně z odborné literatury a ze znalostí získaných studiem 

na VŠB-EKF, a praktickou část, která nám popíše konkrétní kroky a záměry, které by 

měly vést k úspěchu podniku. Poslouží nám tak jako vodítko od samého zahájení 

podnikání.  

V současné době, kdy celosvětová ekonomická krize ovlivňuje ekonomiku, 

dochází k tomu, že mnoho zajímavých podnikatelských záměrů je v pozici, kdy je jejich 

realizace ohrožená nebo jsou zcela nerealizovatelné. Nízká ochota bank půjčit 

prostředky a vysoké úroky tak působí negativně na investice do těchto projektů.  

Menší prodeje a přebytek nabídky nad poptávkou se na trhu projevuje velmi silným 

konkurenčním tlakem. 

  

Cílem této práce je vytvořit použitelný podnikatelský plán pro nově vznikající 

firmu, která se chce prosadit v dnešní obtížné situaci na trhu v prodeji a montáži 

plechových garáží. Prostřednictvím ekonomického zhodnocení objasním, zda je tento 

nápad rentabilní a životaschopný.  
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2. Podnikatelský záměr – teoretická východiska 

Podnikatelský záměr je základním a nezbytným řídicím dokumentem 

organizace. Základním účelem, jak již je patrno z názvu, je ukázat cíle, kterých chce 

organizace dosáhnout a poskytnout investorům a bankám základní informace. Lidé, 

kterým je plán určen, nemusí být nutně odborníci na naši problematiku, proto je třeba 

vědeckou myšlenku nebo odborné řešení podat jednoduše a srozumitelně. Rozsah 

podnikatelského plánu závisí na typu a náročnosti podnikatelského záměru. Dokumenty 

tohoto typu, by měly být proto stručné a text by se měl opírat o ověřená data, fakty a 

čísla.  

Účel vypracování podnikatelského plánu má několik rovin:1 

- pro podnikatele je tento dokument možností zamyslet se nad jednotlivými 

oblastmi myšlenky, analyzovat ji, ošetřit rizika či najít slepé uličky projektu. 

Pomocí plánu definujeme cíle projektu a navrhujeme jednotlivé, které k těmto 

cílům povedou. 

  - pro investory banky představuje možnost nahlédnout do podstaty 

předkládaného projektu a zhodnotit, zda je vhodné do takového projektu 

investovat čas a peníze. 

 

2.1 Druhy podnikatelských plánů 

Každý plán umožňuje porovnat plány s realitou, a pokud se liší identifikovat, 

kde se liší, v jaké míře a proč. Plán pomáhá plánovat výdaje a tím vyjednat lepší 

podmínky od dodavatelů či ostatní zdroje financování. Pokud organizace funguje dobře, 

podnikatelský plán ukáže, kdy začne zvýšený prodej vyžadovat i vyšší provozní kapitál. 

A z druhé strany ukáže, pokud se nedaří, že je potřeba situaci neprodleně řešit, aby 

mohly byt splněné obchodní závazky. 

Podnikatelský plán se zpracovává zpravidla jako střednědobý tzn. 3 až 5 let, ale 

závisí to na typu podnikání a potřebách projektu.1 

                                                           
1
 Koráb, V.: Režňáková, M.: Peterka, J.: Podnikatelský plán. Computer Press, Brno 2007, ISBN 978-

80-251-1605-0. s. 12 
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Dělení plánů2 

Podle časových horizontů: 

- krátkodobé  ( 1 – 2 roky ) 

- střednědobé ( 3 – 5 let ) 

- dlouhodobé ( déle 5 let ) 

Podle úrovní: 

- strategické (plány pro organizaci jako celek, určují dlouhodobé 

rozvojové cíle), 

- taktické (jsou zpracovávány pro jednotlivé funkcionální oblasti, 

stanovují opatření k dosažení cílů), 

- operativní (umožňují různá opatření a akce jsou velmi detailní, 

orientované na provádění cílů). 

 

Podle oblasti činnosti podniku: 

- marketingové, 

- výrobní, 

- personální, 

- finanční, 

- plány řízení kvality. 

 

2.2 Podnikatelský záměr jako plán 

Pojem plánování bývá v mnoha případech nedoceňován nebo spojován  

s obdobím minulého režimu, je však nutné pochopit, že plánování patří stále mezi 

významné prvky řízení. 

Strategický záměr zahrnuje výběr poslání a cílů a volbu činnosti pro jejich 

dosažení. Před přípravou podnikatelského záměru je žádoucí provést studii 

proveditelnosti, na jejímž základě jsou provedena strategická rozhodnutí.  

                                                           
2
 Koráb, V.: Režňáková, M.: Peterka, J.: Podnikatelský plán. Computer Press, Brno 2007, ISBN 978-

80-251-1605-0. s. 13 

 



5 

 

Podnikatelský záměr a podnikatelský plán tak spojují bod, kde se v současné 

době nacházíme, s bodem kam, se chceme dostat, resp. čeho chceme dosáhnout. Vytváří 

tak nové předpoklady pro to, aby se uskutečnily určité záležitosti a postupy, které by se 

za jiných okolnosti možná vůbec neuskutečnily. 

Plánování je proces, který vyžaduje intelekt, vyžaduje vědomé určování 

průběhu činnosti a zakládá rozhodování na cílech, znalostech a důležitých odhadech a 

schopnosti předvídat a korigovat budoucí vývoj. Podstatný charakter podnikatelského 

záměru je možné ilustrovat uvedením jeho hlavních charakteristik:3 

� přispívá k dosažení záměru a cílů, 

� je prioritní mezi manažerskými úlohami, 

� vztahuje se na veškeré aktivity, 

� umožňuje efektivní provádění činnosti. 

 

Podnikatelský záměr není možno považovat za celoživotní dílo, ke kterému se 

podnik vrací jen při projednávání výročních zpráv, a majitelé podniku se přesvědčivě 

ujišťují, jak dobře vše připravili a naplánovali. Jedná se spíše o stanovení určité 

diagnózy, ke které se musí organizace neustále vracet a korigovat jí o vlivy, které na ni 

působí (změny ekonomických podmínek, změny daňových a jiných zákonů, rozvoj 

konkurence, vývoj výrobků a služeb, struktura zaměstnanosti, koupěschopnost a vývoj 

trhu). 

 

Musíme si uvědomit, že důležitost podnikatelského záměru nesmí být ani 

podceňována ani přeceňována.  

Máme několik dobrých důvodů pro zpracování kvalitního podnikatelského 

plánu.2 

1. Bezprostřední využití nových poznatků, zkušeností získaných individuálním 

přístupem při zpracování podnikatelského záměru v praxi.  

2. Slouží majitelům nově vzniklých subjektů, aby mohli představit své vize, 

cíle, stanoviska, postupy a doporučení. 

                                                           
3
 Koráb, V.: Režňáková, M.: Peterka, J.: Podnikatelský plán. Computer Press, Brno 2007, ISBN 978-

80-251-1605-0. s. 76 
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3. Pomáhá zúčastněným stranám na odpovídající úrovni zhodnotit projekt a 

popsat  

-jeho přednosti a slabiny, 

-úkoly, které je ještě třeba splnit, 

-podmínky úspěchu. 

4. Podnikatelský záměr je podkladem pro jednání s investory. 

 

Tento výčet důvodů pro sestavování podnikatelského záměru není samozřejmě 

vyčerpávající. Plánování je proces, který se snaží eliminovat působení náhodných jevů a 

co nejvíce korigovat možná rizika vývoje organizace.  

Plánování představuje řídící proces, v jehož rámci se vytvářejí a formulují materiálně 

technické, produktivní, výkonnostní, odbytové a finanční charakteristiky činnosti 

organizace. Představuje komplexní soubor činností, které se prolínají jak horizontálně 

tak vertikálně. 

Základem podnikového plánování je objektivní poznání vnitřních a vnějších 

podmínek vývoje podniku. Na počátku plánování tedy probíhá proces zpracování 

informací v rámci analýz již zmíněných vnitřních a vnějších podmínek vývoje podniku, 

analýz rizik budoucího vývoje a v neposlední řadě v rámci tvorby prognóz.  

 

2.3 Technicko-ekonomická studie projektu 

Tato část by měla přinášet tvůrčí myšlení a variantní přístupy, jehož cílem je 

určení všech technických, ekonomických, finančních a manažerských procesů.4 

Měla by obsahovat: 

-materiálové vstupy, 

-výrobní kapacita, 

-organizace a řízení, 

-lidské zdroje, 

-analýzu trhu, 

-finanční analýzu, 

                                                           
4
 Fotr, J.: Souček, I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Grada Publishing, Praha 2005. ISBN 

80-247-0939-2.  s. 33 
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-harmonogram realizace. 

Technicko-ekonomická studie je de facto proces postupného upřesňování 

dílčích prvků se zpětnými vazbami. Projednává co nejvíce technicko-ekonomických 

variant řešení v závislosti na dílčích skutečnostech projektu a písemné vyjádření 

zvolené varianty z pohledu celého optimalizačního procesu 

 

2.4 Sestavování podnikatelských plánů 

Proces sestavování podnikatelských plánů má jisté zákonitosti a vazby, které 

by neměly byt opomíjeny. Je zřejmé, že podnikatelské plány u malých organizací budou 

obvykle jednodušší a některé kroky při jejich sestavování budou mnohem snadněji 

realizovatelné, jednotlivé prvky postupu sestavování plánů však mají všeobecnou 

platnost. 

Proces tvorby podnikatelského záměru je možno přirovnat k pyramidě, kde 

jednotlivé části do sebe zapadají. V případě porušení jejich určité rovnováhy, může 

snadno dojít k úplnému zhroucení. Je při tom zcela jasné, že úroveň, rozsah a náplň 

těchto částí nebude stejná a bude se odvíjet od struktury činnosti v rámci 

podnikatelských aktivit podniku, stavu majetku, financí, lidských zdrojů apod.  

 

2.5 Popis klíčových bodů projektu 5 

-produkt 

V této kapitole se omezujeme na popis výrobků, které představují hlavní 

nositele obratu, v jakém stádiu vývoje se nacházejí a jejich umístění na trhu. 

Vysvětlujeme, zda se jedná o službu či výrobek a jaká je jeho výhoda. 

V technickém popisu zmíníme všechny důležité technické funkce, 

nezacházíme však příliš daleko, je třeba popsat výrobek z pohledu zákazníka a 

uživatelského užití. V případě, že má výrobek na trhu srovnatelnou konkurenci, je 

dobré, aby byl užitek z pohledu zákazníka s touto konkurencí porovnán. Doporučuje se 

porovnat parametry a cenu našeho výrobku a konkurence. Pro investory je rovněž 

důležité, kdo v organizaci přináší potřebné know-how. Tyto informace podtrhávají, že 

organizace disponuje speciálními znalostmi. 

                                                           
5
 Koráb, V.: Režňáková, M.: Peterka, J.: Podnikatelský plán. Computer Press, Brno 2007, ISBN 978-

80-251-1605-0. s. 58 
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-zákazníci 

Podnikatelský plán je spojen s představou úspěšné nabídky našeho produktu a 

získání reálných zákazníků. Nemůžeme však očekávat, nebo dokonce spoléhat na to, že 

máme tak dokonalý produkt, k němuž si potenciální zákazníci najdou cestu sami. 

Musíme se zamyslet tedy, koho vlastně a jak chceme nebo máme šanci ovlivnit a získat 

pro nákupy naších produktů a služeb a vydefinujme tak náš cílový trh jako podmnožinu 

našeho dostupného trhu. V kontextu výše popisované analýzy zákazníků je žádoucí 

provést jejich segmentaci a popřemýšlet o umístění na trhu. Segmentace spočívá 

v efektivním rozdělení zákazníků do skupin charakterizovaných nějakou vlastností, 

parametrem nebo preferencí. Měla by však být efektivní, tedy s dostatečným malým 

počtem zákaznických segmentů, zároveň by však měla umožnit více přizpůsobení 

produktu a služeb očekáváním příslušných zákaznických skupin. 

Analýza zákazníka musí obsahovat: 

-kdo jsou naši současní a budoucí zákazníci, jejich konkrétní potřeby, 

-rozhodovací kritéria zákazníků, odbytové cesty, 

-počet stávajících a budoucích zákazníků. 

 

-personální obsazení a organizace podniku 

Popis klíčových osobností nás informuje, jaké mají vzdělání a praktické 

zkušenosti v daném oboru. Pořadí popisovaných osobností je seřazen podle významu. 

Na prvním místě společníci, následují zaměstnanci, externí poradci a nespolupracující 

společníci. Vyzdvihnout je zde třeba vzdělání a dosažené úspěchy členů týmu. 

Zaměřujeme se na skutečně dosažené výsledky. Tým by měl být vyvážený, 

z organizačního schématu by mělo jasně vyplývat, kdo má jakou zodpovědnost a kdo je 

komu podřízen. Toto schéma znázorňuje podnikový organigram. Je-li organizace ve fázi 

zakládání, uvádějí se dva. Jeden pro fázi rozběhu, druhý pro období, kdy budou všechny 

důležité posty obsazeny. Pokud není v této kapitole uveden, investoři z toho usuzují, že 

klíčové osobnosti nemají přiděleny pravomoci a tudíž vedení má sklon 

k neprofesionální improvizaci. 

V případech mikrofirem je tato kapitola spíše zbytečná a zcela postačí 

informace  
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o vlastníkovi či vlastnicích, jejich kvalifikacích, zkušenostech a dalším případném 

potenciálu využitelném v podnikání.   

-analýza konkurence 

Analýza trhu, na kterém chce organizace působit, je významná část 

podnikatelského plánu. Sem patří analýza konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti 

všichni významní konkurenti včetně jejich silných a slabých stránek i možnosti, jak by 

mohli negativně ovlivnit tržní úspěch podniku. Investoři zde porozumí velikosti trhu a 

vlivům, které ovlivňují poptávku. Na základě této analýzy se teprve odvozují odhady 

tržeb, obchodní opatření k dosažení plánovaných zisků. 

 

2.6 Nástin strategie projektu firmy 

Výsledky marketingového výzkumu tvoří dostatečnou základnu pro formulaci 

strategie projektu pouze v případě, že daný projekt připravuje nově vznikající firma. 

Pokud jde však o projekt již existující firmy, je třeba se opírat o výsledky analýz a 

hodnocení firmy, znalost jejích slabých a silných stránek. 

Základními prvky strategie projektu firmy jsou:6 

-geografická strategie, 

-strategie z hlediska tržního podílu, 

-strategie z hlediska vazby výrobek-trh, 

-marketingová strategie. 

Geografická strategie 

Pro stanovení realistické konkurenční pozice musí firma stanovit svůj 

relevantní trh, současné a potenciální budoucí zákazníky, a to především z hlediska 

geografického zaměření svých aktivit. Základní typy geografické strategie projektu tvoří 

zaměření na:6 

-všechny segmenty geografický omezeného lokálního nebo regionálního trhu, 

-zvolený segment na národním trhu i na mezinárodních trzích, 

                                                           
6
 Porter, M.E.: Konkurenční strategie:metody pro analýzu odvětví a konkurentů. Victoria Publishing, 

Praha 1994. ISBN: 80-85605-11-2. s. 59 
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-zvolený segment ve zvolené geografické oblasti, 

-všechny segmenty ve všech geografických oblastech. 

Strategie z hlediska podílu na trhu 

Pro projekt je třeba stanovit tržní pozici neboli tržní podíl, kterého firma hodlá 

dosáhnout na určitém trhu. Důležitost tohoto podílu na trhu vyplývá především z jeho 

vazby k rentabilitě firmy. Je třeba zvažovat tři základní strategie, které tvoří:7 

-strategie nákladového prvenství: ústředním bodem je dosažení a udržení 

nižších nákladů, než činí náklady konkurence. Poskytuje určitou ochranu před 

konkurencí, neboť je z trhu nejdřív vytlačen ten, který pracuje s nejvyššími náklady.  

-strategie diferenciace: zaměřuje se na odlišení produktů a služeb tím, že mají 

určité jedinečné rysy. Zákazník je vázán na značku výrobku firmy. 

-strategie tržního výklenku: soustředění firmy na určitý jasně vymezený cíl je 

účinnější než operace na širokém konkurenčním poli. Důraz se klade na omezenou 

skupinu zákazníků, omezený okruh produktů či určitý geograficky omezený trh. 

I když je někdy možné kombinovat výše uvedené strategie, je často účinnější 

soustředění na určitý zvolený typ této strategie. Tzn. určitou pozici na trhu a předběžné 

určení cenové úrovně. 

Strategie z hlediska vazby výrobek-trh 

Tato strategie determinuje do značné míry marketingovou strategii projektu. 

Z hlediska vazeb výrobek-trh se rozlišují čtyři typy strategie, které tvoří:7 

� strategie penetrace, zaměřená na rozšíření podílu současných produktů, tvořících 

výrobní program firmy, na dosavadních trzích, 

� strategie rozvoje produktů, orientovaná na nové produkty pro současné trhy, 

� strategie rozvoje trhů, zaměřující se na proniknutí dosavadních produktů firmy 

k novým zákazníkům do dalších geografických oblastí, 

                                                           
7
Porter, M.E.: Konkurenční strategie:metody pro analýzu odvětví a konkurentů. Victoria Publishing, 

Praha 1994. ISBN: 80-85605-11-2. s. 55 
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� strategie diverzifikace, orientovaná na proniknutí nových výrobků na nové trhy 

 

Marketingová strategie 

Jedná se o dlouhodobou koncepci činnosti organizace v oblasti marketingu. 

Východisky pro celou strategii podnikatelského plánu jsou výsledky analýzy trhu. 

Náplní strategie je účelné rozmístění zdrojů a dosažení spokojenosti zákazníků a 

konkurenční výhody. Marketingovou strategii lze rozlišovat dle nástrojů 

marketingového mixu. Zvýšení prodejů firmy lze dosáhnout potlačením konkurence při 

stabilní nebo klesající cenové poptávce nebo expanzí trhu při zachování tržního podílu. 

-strategie zaměřená na konkurenci, tato strategie specifikuje způsoby zvýšení 

tržního podílu na úkor konkurence. Zde přichází v úvahu agresivní cenová strategie, 

imitační strategie a profilová strategie. Strategie zaměřená na konkurenci je vhodná, 

když nelze očekávat celkový růst poptávky. 

-strategie tržní expanze, nástroje marketingového mixu zaměřujeme primárně, 

buď na rozšíření existujícího trhu, nebo vytvoření nového trhu. Tato strategie je typická 

pro výrobky v počáteční fázi životního cyklu. 

Volba strategie projektu 

Výše uvedené varianty strategie projektu je třeba analyzovat a hodnotit 

z hlediska stupně dosažení cílů projektu, finančních dopadů jednotlivých variant 

strategie i jejich rizik finančních, politických, ekologických aj.   

Výsledkem tohoto hodnocení je: 

-geografické zaměření operací projektu 

-strategie projektu z variant zahrnujících nákladové prvenství, diferenciací a 

strategii tržního výklenku 

-cílového tržního podílu a termínů, kdy by měl být dosažen  

-strategie z hlediska vazby výrobek-trh 

-marketingové strategie (cílové skupiny zákazníků, strategie zaměřena na 

konkurenci či tržní expanze) 
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2.7 Marketingový mix 

Základní složky marketingového mixu tvoří výrobek, cena, podpora prodeje a 

distribuce. Tyto složky jsou vzájemné závislé, přičemž při stanovení jejich optimální 

kombinace je třeba vycházet z charakteristik trhu a zvolené strategie projektu. 

Výrobek a výrobková politika 

Projekt bude životaschopný, jestliže výrobky či služby najdou uplatnění na 

trhu. Je proto nutné při zpracování technicko-ekonomické studie specifikovat výrobní 

sortiment projektu.  Stanovení charakteristik výrobku a nástin výrobkové politiky 

vytváří základnu pro volbu základních prvků projektu (výrobní program, velikost 

výrobní jednotky).  

Cena a cenová politika 

Při stanovení prodejních cen je třeba zvažovat více faktorů, jako např. výše 

nákladů na jednotku produkce, cenová politika významných konkurentů, cenová 

elasticita, platební podmínky, státní politika cenové regulace 

Podpora prodeje 

Podpora prodeje je nutná jak při vstupu nového produktu na trh, tak pro 

udržení tržní pozice a dosažení dlouhodobých cílů. Technicko-ekonomická studie by 

měla specifikovat formy podpory prodeje, které je třeba k předpokládaným prodejům. 

Musí však stanovit i náklady spojené s realizací těchto opatření. Jako základní formy 

podpory prodeje přicházejí v úvahu reklama a propagace, public relations, osobní 

prodej, orientace na značkové zboží aj. 

Distribuční kanály 

Hlavní distribuční kanály tvoří velkoobchod, maloobchod a přímá distribuce 

k zákazníkům. Volbou vhodného distribučního kanálu nebo jejich kombinací vznikají 

logistické aspekty distribuce.  Zde se jedná především o otázky dodacích podmínek, 

způsobu a prostředku přepravy, řízení zásob i ochrany zásob během přepravy. 

2.8 Plán realizace projektu 

Prozkoumáním a zhodnocením analýz, strategie, klíčových bodů, 
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technicko-ekonomické studie, můžeme začít přemýšlet jak v daných podmínkách náš 

plán uskutečnit. Vytvoříme proto plán realizace projektu, ve kterém zpracujeme 

technickou dokumentaci, vyjednáme a uzavřeme obchodní smlouvy. Na samém konci 

můžeme zahájit činnost. Všechny tyto fáze obsahují desítky až tisíce dílčích činností a 

aktivit, které je třeba vzájemně skloubit a koordinovat. 

  Plán realizace projektu by měl především stanovit:8 

� jednotlivé aktivity, které je třeba zabezpečit, 

� termíny, ve kterých je třeba dokončit tyto aktivity, 

� osoby odpovědné za realizaci jednotlivých aktivit, 

� zdroje, které bude realizace vyžadovat, 

� výsledky, ke kterým měly vést jednotlivé aktivity, 

� vzájemné vztahy a závislosti aktivit, 

� aktivity, jež jsou pro úspěšnou realizaci projektu kritické a kterým je 

proto třeba věnovat zvýšenou pozornost. 

Příprava tohoto plánu i jeho vlastní provádění by mělo respektovat zásady 

projektového řízení a využívat odpovídající metody a techniky, jako jsou metoda 

kritické cesty, PERT, aj. Musíme zdůraznit, že i kdyby byl stanovený plán zpracován 

s nejvyšší pečlivostí, nelze jej považovat za konečný a neměnný. Je třeba neustále řešit 

konfliktní situace a plán neustále aktualizovat. 

Špatná kvalita plánu realizace projektu, projevující se v nesladěnosti dílčích aktivit, 

vede jednoznačně ke zvýšení nákladů, resp. ke ztrátám. 

S plánem realizace projektu bezprostředně souvisí jeho finanční stránka, kterou 

popíšeme v následující části. 

2.9 Finanční plánování 

Cílem finančního plánování je zajistit vývoj finanční situace firmy při 

dosahování dlouhodobých cílů. Zkoumá se návratnost a výnos vložených investic  
                                                           
8
 Fotr, J.: Souček, I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Grada Publishing, Praha 2005. ISBN 

80-247-0939-2.  s. 58 
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s ušlým ziskem z původní činnosti. Ověřuje reálnost podnikatelského záměru, případně 

přesvědčuje investora o jeho výnosnosti. Finanční plán vychází z podnikové strategie. 

Podle časového horizontu, na který se plán sestavuje, můžeme mluvit o 

dlouhodobém (strategickém) nebo krátkodobém (operativním) finančním plánu.   

Pro tyto účely je vhodné sestavit model pomocí tabulek a grafů a vyhodnotit 

jednotlivé varianty. Dále je možno využít externího poradce nebo speciální software.  

Dlouhodobý finanční plán je sestavován na období delší jednoho roku, 

zpravidla natři až pět roků. Nezpracovává všechny dílčí oblasti, ale souhrnné cílové 

ukazatele, na které je třeba se v daném období zaměřit. Samotnému strategickému 

finančnímu plánu předchází důsledná finanční analýza podniku a jeho okolí.9  

Cílem je posoudit dosažitelnost plánu z hlediska zajištění potřebných zdrojů a 

způsobu prevence očekávaných rizik. 

Obsahem strategického finančního plánu je:10 

-definování finančních cílů pro zvolený časový horizont. Cíl je značně 

ovlivněn stadiem životního cyklu organizace.  

Jako příklad možných dílčích finančních cílu lze uvést: výše dosahovaných 

tržeb, výše zisku, objem investic, ziskovou marži, výnosnost investovaného kapitálu, 

návratnost investovaných zdrojů. 

Obecně se uvádí, že základním cílem podnikání je růst hodnoty podniku, 

kterou lze měřit ukazateli tržní hodnoty podniku, resp. ekonomické přidané hodnoty. 

Zjednodušeně lze dedukovat, že podnik by se měl zaměřit zejména na ukazatele 

provozní výnosnosti. Tyto cíle by organizace měla rozpracovávat i pro jednotlivé roky 

jako cestu vedoucí k dosažení definovaných cílů.  

-stanovení finančních politik: jedná se například o cenové politiky, úvěrové 

politiky, dluhové politiky, zásobovací politiky, investiční politiky atd. pro daný časový 

horizont v návaznosti na definované cíle a předpokládaný vývoj prodeje. Smyslem je 

jednotlivých oblastí zabezpečit realizovatelnost stanovených cílů.  

-prognóza vývoje prodeje: pro jednotlivé období a sumárně za celé období. 

Prognóza vývoje je nejdůležitějším východiskem tvorby finančního plánu. Prognóza 
                                                           
9
 Koráb, V.: Režňáková, M.: Peterka, J.: Podnikatelský plán. Computer Press, Brno 2007, ISBN 978-

80-251-1605-0. s. 141 

10
 Porter, M.E.: Konkurenční strategie:metody pro analýzu odvětví a konkurentů. Victoria Publishing, 

Praha 1994. ISBN: 80-85605-11-2. s. 104 
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nemůže být ztotožněná pouze s matematickým aparátem a mechanicky přebírat 

výsledky aplikovaných metod. Je potřebné brát v úvahu zejména konkurenci a její 

záměry, protože budoucí výsledky jsou ovlivněny schopností se prosadit vůči 

konkurenci. Je potřebné, aby se prognózou vývoje zabývali odborníci z různých oblastí, 

kteří mohou mít protichůdné představy.  

Zpravidla se rozpor projevuje v prognóze výroby a prodeje. Úlohou finančního 

plánu je odhalit příčinu rozporů a sladit oba dílčí plány. Rozhodující pohledem je tvorba 

a použití finančních zdrojů.   

-plán investiční činnosti (kapitálové plánování): má klíčovou roli, protože 

budoucí příjmy jsou závislé na dnešních investičních rozhodnutích. Plán musí reagovat 

na předpokládaný vývoj poptávky, technologické změny dávat do souladu s výrobní 

kapacitou podniku.  

U investičních záměrů je potřebné vycházet z finančních kritérií hodnocení 

efektivnosti investic a požadavků na návratnost použitých finančních zdrojů.   

-plán dlouhodobého financování: Finanční plán musí dávat do souladu budoucí 

potřebu finančních zdrojů a jejích získávání. Nejdůležitější jsou vlastní zdroje (budoucí 

zisk), které mohou být doplňovány dlouhodobým externím financováním. Vytvořené 

finanční zdroje zejména v období růstu nemusí postačovat k financování všech záměrů. 

V takovém případě by měl finanční plán určovat potřebu externího financování. 

Krátkodobý finan ční plán se sestavuje v ročním a kratším horizontu, je 

podrobný a dále se rozpracovává formou rozpočtů na jednotlivé úseky činnosti. Je 

potřeba plnění plánu pravidelně kontrolovat a podle změn v okolí podniku a zjištěných 

výsledků plánu přijímat opatření k jeho dosažení, případně plán korigovat. Finanční 

výsledky podniku jsou zřejmé z účetních výkazů, proto jsou nejvhodnější formou 

finančního plánu pro forma výkazy. 

Součástí finančního plánu zpravidla bývá 

-rozbor nákladů  

-celkové provozní náklady 

-celkové investiční náklady 

-přehled výnosů, nákladů a hospodářského výsledku 

-toky hotovosti 

Plánové výkazy není potřeba sestavovat příliš podrobně jako účetní výkazy, mohou byt 

vypracovány v zkrácené formě, případně podle potřeb cílových hodnot upravovány. 
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Rozbor nákladů 

Do rozboru nákladů patří jak provozní tak investiční náklady. Jedná se převážně o 

náklady na založení společnosti, mzdové náklady, náklady na nájem, náklady na 

pořízení investičního majetku a ostatní náklady. 

 

Celkové provozní náklady 

Celkové provozní náklady dělíme 

-fixní  

-variabilní 

Fixní se v daném časovém období nemění s výší výstupu. Variabilní náklady se 

mění s výší výstupu. Náklady lze chápat jak z dlouhodobého tak krátkodobého pohledu. 

V dlouhém období jsou pouze variabilní. V krátkém máme fixní i variabilní. Bod, kdy 

dojde k pokrytí celkových nákladů, nazýváme bodem zvratu. 

 

Celkové investiční náklady 

Investiční náklady jsou chápány jakou souhrn všech nákladů, které je nutno 

vynaložit během rozjezdu a zabezpečení celého procesu. Tyto prostředky jsou 

dlouhodobě vázány v podnikatelském plánu. Pro zjištění odhadu potřebného kapitálu na 

počáteční provoz je vhodné provést odhad objemu odbytu. 

 

Přehled výnosů, nákladů a hospodářského výsledku 

V etapě přípravy podnikání je důležité provést odhad nákladů, výnosů a 

hospodářského výsledku podnikání. Pro zjištění hospodářského výsledku slouží výkaz 

zisků a ztrát, který sestavujeme ke konci roku.  

Výkaz zisků a ztrát a pojmy výnosy a náklady jsou upraveny zákonem o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. Po odečtení celkových nákladů od celkových výnosů 

dostaneme hospodářský výsledek. Kladná čísla znamenají zisk firmy, kdežto záporná 

ztrátu firmy. 

 

Toky hotovosti 

Sledováním toku hotovosti lze koordinovat investiční činnost firmy a předejít 

tak případné platební neschopnosti. Tyto toky sledujeme pomocí výkazu cash-flow, 

který se skládá z příjmů a výdajů. Cash-flow můžeme sestavit pomocí přímé nebo 
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nepřímé metody. Účelem sestavení plánu peněžních toků je promítnout investiční 

výdaje, ale i důsledky obchodní a zásobovací politiky do pohybu peněz, aby se 

organizace nedostala do problému se splacením závazku.  

Plán peněžních toků se v ročním časovém horizontu sestavuje zpravidla 

zmíněnou nepřímou metodou na základě očekávaného zisku, který se upraví o položky, 

které nevyvolávají pohyb peněz a naopak. Takto sestavený plán je z hlediska jednoho 

roku dostačující. Doporučuje se sestavování plánu peněžních toků na čtvrtletí, měsíce, 

dekády, nebo i týdny, zde je délka zvoleného období závislá na objemu plateb. V 

takových případech plán příjmu a výdajů sestavujeme přímou metodou. 

Při sestavování plánu toků se příjmy odvozují z plánu prodeje. Na jedné straně 

se z předpokládaného prodeje odvozuje nákup zásob a výdaje s tím spojené na straně 

druhé podle splatnosti obchodních úvěru poskytnutým odběratelům se plánuje příjem 

z prodeje.  

Tržby z prodeje nelze považovat za příjem, protože je většinou zboží prodáváno 

s poskytnutím obchodního úvěru a inkasuje se prodej se zpožděním. Odvození příjmu 

z tržeb vychází z předpokládaných lhůt splatnosti obchodních úvěru, zásad poskytování 

rabatů, skont apod. Plán příjmu a výdajů navazuje na stav hotovosti na začátku období a 

měl by zahrnovat i finanční rezervu pro případ, že se platby od odběratelů opozdí.  

V průběhu zpracování plánu se odkrývá nesoulad v příjmech a výdajích a 

rozpracují se varianty řešení. Řešením nesouladu v příjmech a výdajích je například 

změna délky splatnosti pohledávek, postoupení pohledávek faktoringové společnosti, 

posun splatností dodavatelských faktur, využití skonta pro urychlení plateb, získání 

krátkodobého bankovního úvěru, případně posun v realizaci investičních záměru.   

 

2.10 Stanovení rizika investičních projektů 

Riziko projektu je možné určit:11 

-v číselné podobě, pomocí statistických charakteristik (rozptyl, směrodatná 

odchylka, variační koeficient), které slouží ve finančním managementu jako 

                                                           
11

 Fotr, J.: Souček, I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Grada Publishing, Praha 2005. ISBN 

80-247-0939-2.  s. 155 
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míry rizika. Východiskem pro stanovení těchto charakteristik je určení rozdělení 

pravděpodobnosti čisté současné hodnoty, resp. jiného ekonomického kritéria 

(např. rentability kapitálu, vnitřního výnosového procenta, zisku) hodnocení 

projektu. 

-nepřímo pomocí určitých manažerských charakteristik, které ve svém souhrnu 

poskytují informaci o větší či menší míře rizika projektu. 

Nepřímé stanovení rizika investičních projektů je jednodušší z hlediska 

uplatňovaných nástrojů. Velký počet významných faktorů rizika a vysoká citlivost 

projektu na změny těchto faktorů indikují značné riziko projektu.  

Číselné stanovení rizika, tento způsob stanovení rizika je náročnější a vyžaduje 

vhodné počítačové podpory. Užitečným doplňkem číselného i nepřímého stanovení 

rizika investičních projektů je stanovení jejich finanční stability při zvláště nepříznivém 

vývoji faktorů podnikatelského okolí. Označovaný též jako výstražný scénář. 

 

2.11 Manažerské charakteristiky rizika investičních projektů12 

Odolnost projektu 

Odolností rozumíme, že určité změny faktorů podnikatelského okolí působí 

relativně málo na projekt a jeho hospodářské výsledky, je tedy málo citlivý na působení 

faktorů rizika. Opakem odolnosti je vysoká citlivost, kdy i malé změny mají značné 

dopady na projekt a jeho hospodářské výsledky. Mezi nejvýznamnější faktory patří 

poloha bodu zvratu a míra diverzifikace. 

Bod zvratu je hodnota rizikového faktoru ovlivňující hospodářské výsledky projektu, při 

této hodnotě projekt dosahuje určité hraniční hodnoty ekonomického kritéria. Další 

užitečnou charakteristikou odolnosti projektu může být míra diverzifikace. Diverzifikaci 

lze chápat jako diverzifikaci výrobkového portfolia, odběratelů a dodavatelů. Obecně 

platí, čím je projekt více diverzifikován, tím je odolnější vůči nepříznivým změnám 

                                                           
12

 Fotr, J.: Souček, I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Grada Publishing, Praha 2005. ISBN 

80-247-0939-2. s. 156 
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podnikatelského okolí jako jsou pokles poptávkv, ztráta odběratelů a výpadek určitých 

trhů. 

Diverzifikace odběratelů a dodavatelů jako způsob snižování tržního rizika. 

Geografická diverzifikace, podnikání v různých zemích snižuje rizika politická a 

kurzovní. 
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3. Představení organizace  

Podnik bude založen dvěma společníky panem Bojdou a panem Biskosem. 

Rozhodli se založit společnost s ručením omezeným, jejíž hlavní činností bude prodej a 

montáž ocelových montovaných garáží. Tato myšlenka vznikla na základě zvýšené 

potřeby bezpečně parkovat své plechové miláčky. V současné době, kdy prakticky 

každá domácnost vlastní automobil, je takové řešení parkování velmi zajímavou 

možností. 

Sídlo firmy 

Sídlo společnosti bylo zvoleno s přihlédnutím na náklady spojené s pronájmem, 

vybrali jsme proto volnou halu v areálu velkoskladu v Českém Těšíně. 

Vnitřní analýza 

Jaroslav Bojda má bohaté zkušenosti v oblasti nabídky služeb jako podnikatel, 

který působí ve sdružení, které nabízí montáže klimatizací a vzduchotechniky. Pan 

Biskos je prodejcem automobilů a má dobré kontakty na budoucí potencionální 

zákazníky. 

Výběr produktu 

Hlavním nabízeným produktem společnosti budou různé typy ocelových 

montovaných garáží, které budou nabízené včetně odborné montáže. 

Průzkum trhu 

Marketingový plán bude založen na tradičním distribučním kanále prodeje. A to 

od výrobce přes náš podnik, jako dodavatele včetně montáže, až k zákazníkovi. 

Informace o konkurenci, prodejních cenách a způsobu distribuce jsme získali na 

internetu a portálech odborného zaměření. 

 

3.1 Založení a vznik podniku 

Společníci se rozhodli, že založí společnost s ručením omezeným, Je jasné, že se 
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nejedná o lehký úkol. Nejprve je třeba si nastudovat řadu právních předpisů jako 

živnostenský zákon, obchodní zákoník, občanský soudní řád, daňové předpisy a další.  

Jako první úkol je nutné sepsání společenské smlouvy u notáře. Tuto smlouvu 

společníci sepíšou u notáře JUDr. Jana Dudka. K tomuto doloží nájemní smlouvu, kde 

budou mít sídlo firmy. Dále pak si také nechají notářsky ověřit podpis jednatele 

společnosti. Náklady za sepsání společenské smlouvy a ověření listin budou činit Kč 

4200,-. 

Společník pan Biskos si prostřednictvím CZECH POINTU obstará výpis 

z rejstříku trestů, za tento zaplatí správní poplatek Kč 50,-. 

Společník pan Bojda, jako jmenovaný správce vkladu, musí potvrdit složení 

vkladů jednotlivých společníků a u Komerční banky v Českém Těšíně založit účet, na 

který vklady vložit. Současně také pan Biskos podepíše čestné prohlášení jednatele 

společnosti, které si nechá rovněž notářsky ověřit.   

Pan Jaroslav Bojda pak navštíví živnostenský úřad – centrální registrační místo, 

k ohlášení živnosti. Vzhledem k tomu, že se se společníkem rozhodli podnikat ve volné 

živnosti, nebudou s vyřízením větší potíže. Vyplní Jednotný registrační formulář pro 

právnické osoby, který současně slouží k přihlášení k daňové registraci na finančním 

úřadu. K tomuto doloží společenskou smlouvu, čestné prohlášení jednatele, výpis 

z rejstříku trestů a nájemní smlouvu nemovitosti, v níž bude sídlo společnosti. Správní 

poplatek činí Kč 1000,-. 

Jelikož společníci budou podnikat v oboru činností, náležejících do živnosti 

volné, nebylo potřeba zvolení odpovědného zástupce. Ve lhůtě do 5-ti dnů ode dne 

ohlášení živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a o tomto vydá 

zápis. 

Bezprostředně po obdržení tohoto výpisu podá společník ke Krajskému soudu 

v Ostravě návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Tuto povinnost musí 

splnit v zákonné lhůtě 90-ti dnů od ustávající valné hromady.  K tomuto návrhu doloží 

společenskou smlouvu ve dvou vyhotoveních, prohlášení správce vkladu, výpis 

z živnostenského rejstříku, výpis z RT jednatele, podpisový vzor jednatele a čestným 

prohlášením jednatele o jeho způsobilosti a souhlasu s výkonem funkce, nájemní 
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smlouvu a potvrzení o splacení vkladu. Správní poplatek za návrh na zápis do 

obchodního rejstříku činí Kč 5000,-.  

Pokud jsou všechny náležitosti v pořádku, tudíž nebude zapotřebí vyzvání OR 

k doplnění chybějících listin, obdrží usnesení o zápisu do obchodního rejstříku, kde jim 

bude přiděleno IČ. Z usnesení o zápisu vyplývá, že naše společnost je zapsána v OR.  

Po doručení usnesení společník může zvolit cestu vzdání se práva odvolání 

přímo u KS Ostravě – Obchodní rejstřík, tak usnesení nabude právní moci. V Usnesení 

o zápisu do OR je uveden den zápisu do OR, název obchodní firmy, její sídlo, IČ, 

právní forma, předmět podnikání, jednatelé, společníci, výše základního vkladu. Lhůta 

k podání odvolání je 15 dnů ode dne jeho doručení.  

Obchodní rejstřík na živnostenský úřad oznámí přidělení IČ a tento vydá nový 

výpis z živnostenského rejstříku již s uvedením přiděleného IČ. 

Do 30-ti dnů od vzniku společnosti je tato povinna provést registraci na 

finančním úřadu. 

Seznam dokumentů: 

Založení společnosti: 

-společenská smlouva (zápis u notáře) 

-výpis z katastru nemovitostí 

-podpisový vzor jednatele 

-prohlášení správce vkladu 

-čestné prohlášení jednatele 

Živnostenský úřad: 

-ohlášení živnosti – JRF 

-výpis z rejstříku trestů jednatele 

-společenská smlouva 

-čestné prohlášení jednatele 

výpis z katastru nemovitostí 

Obchodní rejstřík: 

-návrh na zápis do obchodního rejstříku 
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-2x společenská smlouva 

-výpis z RT jednatele 

-podpisový vzor jednatele 

-čestné prohlášení jednatele o jeho způsobilosti a souhlas s výkonem funkce 

-výpis z živnostenského rejstříku 

-výpis z katastru nemovitostí 

-prohlášení správce vkladu + potvrzení banky o vkladu 

Finanční úřad: 

-přihláška k registraci pro právnické osoby 

-přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty 

-výpis z OR nebo usnesení o zápisu do OR 

-živnostenské oprávnění 

V průběhu podnikání: 

Živnostenský úřad – změnový list 

Finanční úřad – přiznání k dani z příjmu právnický osob 

3.2 Odůvodnění volby této formy podnikaní 

Společnost s ručením omezeným jako právní forma podnikání má oproti 

podnikání fyzické osoby několik výhod. Zejména to, že společníci ručí pouze do výše 

nesplaceného základního kapitálu (OSVČ ručí celým svým majetkem), právnická osoba 

působí důvěryhodněji a seriózněji, může si budovat své obchodní jméno a vlastní 

historii, podniká pod libovolným názvem, což je jistě důležité k propagaci firmy.  

Jako právnická osoba platí daň z příjmu 20% a srážkovou daň ze zisku 

rozděleného mezi společníky 15%. Společnost s ručením omezeným je povinna vést 

účetnictví, zakládat účetní závěrky a další povinné výkazy a minimálně 1x ročně 

uspořádat valnou hromadu. 

Založení společnosti s ručením omezeným je i přes tento úsporný krok nelehkým 

úkolem. Reálná doba k založení s.r.o. je v rozmezí 4 – 8 týdnů, ale určitě není problém 

tento termín zkrátit. Náklady na založení se pohybují v rozmezí 10 – 20 tis. Kč, 

v závislosti zejména na rozsahu zakladatelské listiny. Základní vstupní kapitál činí 

minimálně Kč 200.000,-. 
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V současné době jsou na trhu firmy, které služby založení s.r.o. nabízejí přímo 

na míru. Podnikatel si tak ušetří spoustu času a námahy, ale na druhou stranu ceny za 

tyto služby nejsou zanedbatelné. 

3.3 Hlavní dodavatel 

Hlavním dodavatelem naší firmy bude firma MARITOM, s.c. Tento výrobce 

působí v Polsku již 20 let a má bohaté zkušenosti a vyspělou technologii.  

Výrobce nabízí velké množství variant provedení jak barevných tak typových. 

Při výrobě je zaručeno použití materiálu vysoké kvality, které zaručují dlouhou 

životnost. Propracovaná variabilita výrobků zaručuje jednoduchou a přitom velmi pevné 

a kvalitní provedení. Množství vykonaných zakázek od začátku existence firmy nám 

dává jistotu, že tento produkt nezklame i nejnáročnějšího zákazníka. 

Pro nás jako prodejce na českém trhu jsou však nejdůležitější podmínky 

spolupráce, garance jakosti a čas realizace jednotlivých zakázek.  

Po vstupních jednáních s dodavatelem jsme získali jeho plnou podporu se 

záměrem uvést jeho výrobek na našem trhu. Dohodli jsme platební podmínky, které 

jsou pro nás velmi příznivé a umožní nám realizovat záměr bez zbytečně vysokých 

investic. 

Dodavatel má zájem vytvořit katalog v českém jazyce s odkazem na naši firmu. 

V tomto katalogu budou ukázané jednotlivé možnosti realizace a cenové nabídky.  

Dodavatel disponuje dostatečným zázemím, které nám umožní nabízet širokou 

škálu produktů a tím oslovit větší množství potencionálních zákazníků.   
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4. Podnikatelský záměr organizace 

  4.1 Tvorba podnikatelského záměru 

Podnikatelský záměr vytvořím na základě mého nápadu a nápadu p.Biskose. 

založit společnou firmu, která by nabízela ocelové montované garáže. Hlavním jeho 

cílem je, aby bylo možno posoudit, zda je tento nápad proveditelný a dostatečně 

rentabilní. 

Tvorbu podnikatelského záměru jsem založil na základě tradičních postupů a 

těchto krocích. 

Montované garáže 

Zkušenosti, informace a kontakty pana Biskose, jako prodejce automobilů jsou 

základními předpoklady při výběru produktu. Jeho klienti často poptávají možnost 

bezpečně zaparkovat automobil, bez nutností stavět zděnou garáž. 

V dnešní době má mnoho domácností automobil a problém, kde jej zaparkovat a 

uchránit tak před vandaly, zloději či povětrnostními vlivy. Tento produkt je vhodný jak 

k rodinnému domu, nebo na vybraná místa v blízkosti nájemního bydlení. V současné 

době připadá na jeden osobní automobil 2,37 obyvatele, přičemž celkový počet 

registrovaných osobních automobilů je víc jak 4,4 mil.13 

Většina je přitom parkovaná na parkovištích nebo na ulici. Mnoho lidí by uvítalo 

možnost levné garáže, kterou lze v případě nutnosti demontovat a přemístit.  

Mezi hlavní výhody patří 

• pohledný a přizpůsobivý variabilní systém 

• široký výběr z různých rozměrů a typů garáží 

• možnost volby z různých barev venkovní dekorační omítky pro přizpůsobení ke 

stávajícím objektům 

• bezpečný provoz s ručním ovládáním nebo s elektropohonem a komfortním 

dálkovým ovládáním 

                                                           
13

 www.csu.cz 
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• snadná a rychlá montáž 

• stavební povolení je třeba od 25m2 zastavěné plochy 

Nejvhodnější podklad je připravit betonové patky, na které se postaví garáž. Po 

ukončení montáže si zhotovíte podlahu podle dalších možností. Je možné použít různé 

materiály jako dlaždice, zámková dlažba, betonová deska, panely aj. Důležité je, aby 

podklad byl v rovině, aby se nekřížil rám garáže či neotevírala samovolně vrata. Garáž 

se dá ale postavit na jakýkoliv zpevněný povrch. Záleží na způsobu užívání. 

Možnosti dalšího využití 

- naše nabízené produkty mohou být však využívány i jako menší skladovací 

prostor či dílna. Garáže mají různé velikosti, jsou přemístitelné a tím se naskýtá 

další možnost nabízet je i firmám, které provádějí zakázky u svých zákazníků a 

nemají možnost v daném místě bezpečně skladovat nářadí, pracovní a ochranné 

pomůcky.    

  4.2 Hlavní produkt - typy nabízených garáží 

Nabídka bude sestavena z výrobního programu našeho dodavatele MARITOM 

s.c. 

Produkt si naše firma objedná na základě požadavku a objednávky zákazníka a 

dodavatel objednávku zadá do výroby. Předpokládaný čas realizace jedné zakázky je 

odhadován na 3 týdny. U složitější zakázky zaručujeme realizaci do 5 týdnů. V nabídce 

však budou i základní typizované modely, které budeme schopni dodat včetně montáže 

do 48h. 

Základním parametrem je plocha objektu, od které se dále odvíjí další možnosti 

jako např. typ střechy (sedlová, rovná, šikmá), typ vrat (sklopná, křídlová, rolovací) a 

pak typ opláštění (jednoduchý plechový, plechový zateplený nebo s omítkou). 

Standardní garáže 

Montované standardní garáže mají šířku štítu 3m a výšku stěny 2m. Dají se 

stavět v libovolných délkách dle přání zákazníka. Jsou osazeny 1ks dvoukřídlých vrat 
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2,2 x 2m. Rozměry vrat i výšku stěny lze upravit dle požadavků zákazníka. Střecha je 

sedlová (tvar písmene A).  

Plechové garáže ze systému TRAPEX se vyznačují dlouhou životností. 

Rozšířené garáže 

Montované rozšířené garáže mají šířku štítu 4m a výšku stěny 2m. Dají se stavět 

v libovolných délkách dle přání zákazníka. Jsou osazeny 1ks dvoukřídlých vrat 2,2 x 

2m. Rozměry vrat i výšku stěny lze upravit dle požadavků zákazníka.  

Zúžené dvojgaráže 

Montované zúžené dvojgaráže mají šířku štítu 5m a výšku stěny 2m. Dodávají se 

v libovolných délkách dle přání zákazníka. Jsou osazeny 2 ks dvoukřídlých vrat 2,2 x 

2m. Rozměry vrat i výšku stěny lze upravit dle požadavků zákazníka.  

Standardní dvojgaráže 

Montované standardní dvojgaráže mají šířku štítu 6m a výšku stěny 2m. Mohou 

být dodány v libovolných délkách dle přání zákazníka. Jsou osazeny 2 ks dvoukřídlých 

vrat 2,2 x 2m. Rozměry vrat i výšku stěny lze upravit dle požadavků zákazníka 

Řadové garáže 

Montované řadové garáže lze stavět buď formou jednotlivých kusů nebo jako 

jednu stavbu. Výhody komplexní jedné stavby jsou zejména v cenové úspoře na jeden 

garážovací box oproti stavbě jednotlivých garáží. 

Velké garáže 

Montované garáže větších rozměrů jsou vhodné pro garážování zemědělské 

techniky, nákladních automobilů, autobusů atd. Garáže mohou sloužit i jako skladovací 

prostory. Rozměry garáže lze upravit dle potřeb zákazníka.  

U všech typů je možno vybrat tvar střechy, a to buď sedlovou, plochou nebo 

šikmou. 
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Konstrukce garáží 

Konstrukce garáží je samonosná, rámová. Jednotlivé rámy jsou k sobě svařeny 

vazničkami a paždíky. Konstrukce je natíraná 1x základním nátěrem a 1x povrchovým 

nátěrem.  

V předním rámu je navařena konstrukce na vrata. Celá konstrukce je složena z 

uzavřených profilů. Nosnost konstrukce je počítána pro druhé sněhové pásmo. Do 

tohoto pásma spadá velká část ČR.  

V případě montáže v oblastech s vyšším zatížením se konstrukce zesiluje 

vložením dalšího rámu. Ve vratech je navařen práh vrat z jeklu, vysoký 4cm. Práh 

slouží k utěsnění zavřených vrat a na zajištění jednoho křídla vrat systémem "Baskules". 

Pokud práh nechcete, je nutné na to upozornit a do betonové desky připravit otvor na 

zajištění 

Stavební připravenost pro montáž garáže 

Garáže mají samonosnou konstrukci, proto se dají stavět na libovolném 

zpevněném povrchu. Pro samotnou montáž, stačí u standardní garáže 4 patky v rozích. 

Pevné body je nutné udělat v rovině, aby se nekřížil rám garáže. Patky můžou být buď s 

dlaždic, betonu, trámu nebo jiných pevných materiálů. Práh je nutné podložit nebo 

podbetonovat alespoň v místech kde ho přejíždějí kola, aby se vahou vozu 

nedeformoval.  

Samotnou podlahu je dobré udělat dle individuálních potřeb a možností. Dají se 

volit různé materiály, betonová deska, zámková dlažba, panely aj. záleží na Vašich 

možnostech a představách. Nejvhodnější je pro montáž připravit betonové patky a 

samotnou podlahu provést až po montáži garáže.  

Pro montáž velkých garáží je nutné stavět konstrukci na betonové patky 

vzhledem k hmotnosti a statickým nárokům celého objektu. Do připraveného podkladu 

(patek), je garáž kotvena kotevními šrouby M10. Pro kotvení není nutné do patek 

vkládat žádné pomocné konstrukce. Při kotvení je do patky vyvrtána díra a v ní je 

utažen ocelový kotevní šroub.  
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Zateplení 

Zateplený plášť je složen z vnitřního a vnějšího opláštění, mezi které je vložena 

minerální vlna. Vnitřní plášť může být buď z interiérových kazet, nebo trapézového 

plechu. Interiérové kazety jsou profilovány pro vložení minerální vaty. Tyto kazety jsou 

montovány vodorovně a nepotřebují pomocnou konstrukci.  

Fasádní plášť je montován svisle. V případě použití vnitřního pláště z 

trapézového plechu jsou jednotlivé pláště odděleny pozinkovaným distančním profilem 

o výšce odpovídající tloušťce tepelné izolace.  

Po vložení vlny jsou na distanční profily nebo na interiérové kazety nalepeny 

izolační pásky, které zabraňují tepelným mostům. Při zateplování střechy je na vnitřní 

plášť položena parotěsná folie, dále jsou použity distanční profily s tepelnou izolací a 

následně je položen vodonosný plech.  

Zateplení lze provádět v různých tloušťkách dle potřeby konkrétní stavby 

Způsoby montáže a dodávky 

Před samotnou objednávkou je nutné se zamyslet především, jaký bude účel 

použití garáže. Zda jen na parkování vozu, či případnou údržbu nebo i na skladování 

různých věcí. Od toho se odvíjí rozhodnutí, jaký rozměr garáže je nejvhodnější.  

Pak je dobré si uvědomit, že je třeba stavební povolení od 25m2 zastavěné 

plochy. Jak je uvedeno ve stavebním zákoně. Zákon č. 183/2006 § 102 odst 1a. 

  Pro samotnou montáž potřebujete mít zdroj 220V, pracovní prostor cca 50cm na 

každé straně vně garáže. Pokud nejsou splněny tyto požadavky, je nutné na tento fakt 

upozornit, aby bylo možno přizpůsobit postup montáže.  

Celková hmotnost garáží se pohybuje od 480kg a výše, dle typu střešní krytiny a 

velikosti. Celý komplet lze přepravovat i za osobním automobilem na přívěsném 

vozíku. 
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Díky vysoké kvalitě nabízeného systému výrobce poskytuje záruku 10 let na 

korozi pláště.  

Systém opláštění vzhledem ke svým povrchovým úpravám nevyžaduje žádnou 

údržbu. Základní rám je natírán dvěma nátěry (základní a vrchní), tento nátěr je nutné 

čas od času poopravit podle toho, v jakém prostředí garáž stojí. 

Hlavní rozdíly mezi garáží plechovou a zděnou stavbou 

Montáž naší garáže je podstatně rychlejší než zděná stavba. Pokud je naše garáž 

nezateplená, nedá se v ní přitápět vzhledem k velkému úniku tepla. Garáž v zatepleném 

provedení je ale srovnatelná se zděnou stavbou. Pokud se v garáži nebude topit, 

promrzne jak zděná stavba, tak i zateplený plášť.  

Montáž naší garáže je levnější než zděná stavba a nepotřebuje základy jako 

zděná stavba. Samotná montáž prováděná na připraveném povrchu je velmi rychlá a 

v závislosti na zvolené variantě typu trvá maximálně 48 hodin. 

Tab. 01 Ceník standardní garáže 

Standardní garáže Cena bez DPH Cena s 20% DPH 

3 x 5,2m 49 630 Kč 59 560 Kč 

3 x 6m 52 560 Kč 63 070 Kč 

3 x 7m 60 540 Kč 72 650 Kč 

3 x 8m 66 720 Kč 80 060 Kč 
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Tab. 02 Ceník rozšířené garáže 

Rozšířené garáže Cena bez DPH Cena s 20% DPH 

4 x 5,2m 59 820 Kč 71 780 Kč 

4 x 6m 63 360 Kč 76 030 Kč 

4 x 7m 72 160 Kč 86 590 Kč 

4 x 8m 79 200 Kč 95 040 Kč 

 

Cena obsahuje: 

Kompletní dodávku garáže včetně montáže. Garáž je složena z ocelové  

konstrukce, opláštění stěn a střechy včetně lemování. Garáž je osazena 1 ks 

dvoukřídlých vrat 2,2 x 2m zamykatelných zámkem. 

Cena neobsahuje: 

Doplňky jako boční dveře, prosvětlení, přístřešek, okapy, svody a další. 

Tab. 03 Ceník zúžené dvojgaráže  

Zúžené dvojgaráže Cena bez DPH Cena s 20% DPH 

5 x 5,2m 75 240 Kč 90 290 Kč 

5 x 6m 81 300 Kč 97560 Kč 

5 x 7m 91 050 Kč 109 260 Kč 

5 x 8m 99 600 Kč 119 520 Kč 

5 x 9m 105 750 Kč 126 900 Kč 
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Tab. 04 Ceník standardní dvojgaráže 

Standardní dvojgaráže Cena bez DPH Cena s 20% DPH 

6 x 6m 97 200 Kč 116 640 Kč 

6 x 7m 105 960 Kč 127 150 Kč 

6 x 8m 112 800 Kč 135 360 Kč 

6 x 9m 120 240 Kč 144 290 Kč 

6 x 10m 128 400 Kč 126 900 Kč 

 

Cena obsahuje: 

Kompletní dodávku garáže včetně montáže. Garáž je složená z ocelové 

konstrukce, opláštění stěn a střechy včetně lemování. Garáž je osazena 2 ks 

dvoukřídlých vrat 2,2 x 2m zamykatelných zámkem FAB. 

Cena neobsahuje: 

Doplňky - boční dveře, prosvětlení, přístřešek, okapy, svody a další 

Tab. 05 Ceník doplňků 

Doplňky Cena bez DPH Cena s 20% DPH 

Dveře jednokřídlé 5 000 Kč 6 000 Kč 

Prosvětlení 1,2 x 1m 2 750 Kč 3 300 Kč 

Přístřešek 1,5 x 6m 8 550 Kč 10 260 Kč 

Okapy LINDAB 1m   700 Kč      840 Kč 

 

. Vzhledem k tomu, že garáže budeme stavět po celé ČR, nejsou ceny uvedený 

včetně dopravy. 

Ekologie 
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Montované garáže jsou vyrobeny z kovových materiálů, které jsou povrchově 

ošetřeny proti povětrnostním vlivům. V případě ukončení životnosti je materiál přijímán 

ve sběrnách surovin a tím je zaručeno, že tyto zbytky budou plnohodnotně zrecyklovány 

a surovina tak bude opět plně využita k další výrobě. 

4.3 Analýza trhu  

Montované garáže se vyrábějí řadu let, teprve v posledních letech však došlo 

k velkému kroku vpřed, kdy tyto výrobky získaly atraktivní vzhled, kvalitnější 

materiály a byly vybaveny variabilními systémy montáže a dalšími přídavnými 

systémy.  

V západní Evropě se už pár let vybavují automatickým otevíráním vrat, 

odvětráním a zabezpečovacím zařízením. U nás jsme donedávna pod tímto pojmem 

znali pouze plechovou konstrukci vybavenou vraty s visacím zámkem. 

Porovnání výhodnosti tržních a užitných hodnot  

Nabízejí se zde alternativní varianty získání prostor pro auto, sklad nebo dílnu. 

Jednou z možnosti je postavit klasickou zděnou stavbu, co však má své nevýhody. 

Taková stavba musí mít své pevné základy a střechu, její případné přemístění nepřipadá 

v úvahu.  

Další možností je jednoduchý sklápěcí přístřešek, ten ale bohužel zajišťuje 

bezpečí pouze proti povětrnostním vlivům. Jeho vzhled taky není příliš atraktivní. 

Výhody montovaných garáží 

- různé velikosti od 20m2   

- barevné provedení dle přání zákazníka 

- vzhled přizpůsobitelný okolí 

- rychlost dodávky a montáže 

- možnost přemístění 

- nízké pořizovací ceny 

Velkou nevýhodou montovaných garáží je nedostatečná informovanost široké 

veřejnosti a potencionálních uživatelů o této alternativní možnosti montáže. 
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V České republice tento způsob výstavby garáží je málo rozšířený, jako příčinu 

můžeme označit malou nabídku a zaryté podvědomí potencionálních zákazníků o 

možnostech realizace stavby.  

V současné době na trhu působí málo firem, které by přizpůsobily nabídku 

zákazníkovi, náš dodavatel však má bohaté zkušenosti a nabídka se průběžně upravuje 

dle potřeb budoucího zákazníka.  

Vývoj poptávky předpokládá růst díky použitým technologiím, možnostem 

přizpůsobení okolí a cenové dostupnosti.  

Charakteristika zákazníka 

Naše firma se bude orientovat na zákazníky majitelé aut, kteří cítí potřebu své 

auto lépe zabezpečit. Dále naše firma nabídne tyto výrobky i firmám vykonávající různé 

služby či práce u zákazníka, kde po delší dobu potřebují uskladnit své pracovní 

pomůcky, stroje a nářadí. Zákazník může vždy dle své potřeby přemístit danou stavbu.  

 Zákazník bude mít možnost setkat se s naším výrobkem na výstavách, veletrzích 

a dále pak chceme nabízet naše produkty přes internet a vydat reklamní materiály. 

Výrobce přislíbil dodat vzorové garáže, které budou umístěny v místech, kde osloví 

zákazníka (např. parkoviště u supermarketu).  

Hlavním úkolem společníků bude zajistit dostatek zakázek. Bude důležité 

oslovit prodejce automobilů a firmy, které by mohly využít garáže jako skladovací 

prostory. 

Samotnou montáž budou provádět 2 zaměstnanci, kteří budou po vzniku 

podniku přijati na hlavní pracovní poměr. Jejich úkolem bude realizovat objednávku. 

Na zvoleném místě montáže, kde si zákazník zajistí potřebný podklad, provedou 

odbornou montáž. Objednaná garáž bude dopravena speciálním autem výrobce na 

určené místo. Montáž garáží bude prováděná do 48 hodin od sjednání termínu montáže. 

Našim cílem však bude realizovat jednotlivé stavby do 24 hodin. Podle počtu zakázek 

pak budeme muset přizpůsobit jednotlivé časy montáží. 
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Pracovní doba zaměstnanců bude záviset na jednotlivých zakázkách. Aby stavba 

co nejrychleji stála, a všechny její díly byly smontovány. 

Obchodování na jednotném vnitřním trhu 

Dodavatel a naše společnost mají sídlo v EU, kde jsme přistoupili spolu 

s Polskem v roce 2005. Vstupem na JVT byly odstraněny neviditelné překážky 

technického, fyzického a fiskálního charakteru.  

Na tomto trhu je základním předpokladem volný pohyb zboží a služeb. Sladění 

národních norem bylo vyřešeno vzájemným uznáním příslušných předpisů a norem.  

Toto nám umožňuje bez složitých administrativních úkonů, uvést výrobky na 

našem trhu. Výrobce je držitel certifikátu kvality a jakosti. Úřady v České republice tak 

plně uznávají všechny aspekty produktu. 

4.4 Finanční plán 

Vstupní náklady 

 Počáteční výdaje podnikatelského záměru představují pouze vstupní náklady na 

vybavení potřebné k montáži, vstupní provozní náklady, náklady na rekonstrukci a 

vybavení pronajatých prostor..  

 Druh:      Výdaj  

založení s.r.o.     11.050 

rekonstrukce objektu    20.000 

osobní automobil – akontace   30.000 

majetek: 

 notebook zn. ACER             16.000 

 kancelářská nábytek            25.000 

            skladové regály     5.000 

 balíček mobilních služeb                      8.000 

 software     10.000 

montážní nářadí    10.000 

propagace     15.000 
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pracovní oděvy o ochranné pomůcky    5.000 

CELKEM              155.050 

Náklady na založení s.r.o. jsou spojeny s administrativními poplatky. Úpravu 

najatých prostor bylo třeba provést, aby byly vhodné pro naši činnost. 

V upravených prostorech se vytvořilo zázemí s regály a kancelářským 

nábytkem. Bude nutné také koupit počítač a software, pro evidenci zakázek. 

Společníci se také rozhodli pořídit automobil na leasing z důvodu rozložení 

splátek do časového horizontu.   

Průměrné měsíční provozní výdaje (v Kč): 

Položka    Výdaj 

Úvěr splátka                                         3.500 

Energie, voda, plyn     4.000 

Telefon      3.000 

Nájemné      6.500 

Provoz os.automobilu vč.leasignu 14.000 

Mzdové náklady - 2 zaměstnanci 24.000  

Odvody pojistného     8.400 

CELKEM    63.400 

Příjmy 

Příjmy z prodeje a montáže jsou propočítávány z prodejních cen garáží. 

Doporučená prodejní cena uvedená v ceníku je stanovená výrobcem a ten pak z uvedené 

ceny poskytne 35% rabat. To znamená, že u základního modelu v ceně Kč 49.630,- 

bude poskytnut rabat v hodnotě Kč 17.370,-.  

Předpokládané prodeje v prvním roce jsou odhadovány na 150 ks. V závislosti 

od přání zákazníka a velikostí objednávky se budou odvíjet budoucí zisky.  

Vzhledem k výhodným podmínkám poskytnutým dodavatelem, nebude firma 

mít vysoké počáteční náklady spojené s nákupem technologií a investic do výroby.  
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  Dosáhnutím určité hodnoty zvoleného ekonomického kriteria (zisku) dojde náš 

projekt do bodu zvratu. Tato hodnota pak představuje výnosy, které právě pokrývají 

náklady. 

P = F/ (c-v) 

P je bod zvratu 

F = 760.800,- Kč jsou fixní náklady 

c =    49.630,- Kč je prodejní cena 

v =    32.260,- Kč je variabilní náklad na 1 ks 

P =  43,8 ks 

Tímto výpočtem zjistíme, že pokud prodáme 44 ks základní verze garáží výnosy se 

budou rovnat nákladům. Každý další prodaný kus nám pak bude tvořit zisk.  

V prvním roce nám však vznikly vstupní náklady ve výši 155.050,- Kč, proto se bod 

zvratu posune na 53 ks. 

Financování  

Zdroje financování bude představovat základní jmění vložené společníky 

v celkové výši Kč 200.000,- a cizí zdroje Kč 100.000,- (úvěr od Komerční banky bez 

ručitele). Výhledově však uvažujeme o investicích na rozšíření sítě, k tomu však bude 

potřebovat další zdroje.  

Další možnosti cizích zdrojů představují: 

1) komerční úvěry bank (realizujeme v dalším roce podnikání, prokázáním 

hospodářského výsledku podniku) 

2) dotace  

3) státní podpora 
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Dodavatel vyžaduje splnění ročních prodejů a to 100 ks garáží. V prvním roce 

hospodaření si však společníci vytýčili cíl 150 zakázek. Splněním tohoto cíle, prodejem 

pouze základního modelu by hrubý zisk činil K č 2.605.500,-. Předpokládané roční 

náklady však činí Kč 760.800,- a vstupní náklady v prvním roce 155.050,- Kč. 

Odečtením ročních provozních nákladů od hrubého zisku nám zůstane Kč 1.689.650,-. 

Z těchto peněz budou hrazeny ostatní náklady, které nastanou v průběhu roku a odměny 

společníků a zaměstnanců. Odměny zaměstnanců budou vázány na množství 

provedených zakázek.  Část peněz bude dále investována k propagaci na trhu.   
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5. Doporučení pro realizaci 

Vypracovaný záměr ukazuje, že se jedná o projekt, který je podporovaný ze 

strany výrobce (dodavatele). Pro úspěšnou realizaci toho projektu je třeba zajistit 

správný postup jednotlivých aktivit projektu tak, aby výrobce ocenil profesionální 

přístup z naší strany. Je však nutné smluvně ošetřit dodavatelsko-odběratelské vztahy, 

aby teď ani v budoucnu nemohlo dojít k porušení smluvních podmínek, které jsou 

motivující a zavazující pro obě strany.  

V současné době byly zahájeny aktivity směřující k dohodě obou smluvních 

stran. V průběhu roku 2010 budou zahájeny první kroky směřující k uvedení výrobků na 

trh.  

Po důkladném studiu dostupných materiálů, posouzení přínosů nároků a rizik 

záměru, jsme došli k názoru, že koncem roku 2010 vstoupíme na trh. To znamená, že 

v této době musí být z naší strany vše připraveno jak po stránce odborné, tak materiální 

a personální. Jedním z faktoru ovlivňující úspěšnost projektu je eliminace pracovních 

rizik nebo chybné montáže. Proto bylo dohodnuto, že proběhne 14-ti denní školení u 

výrobce, který nám předá své zkušenosti. Školení se zúčastní oba společníci. 

 V praxi to znamená, že po vstupu na trh budeme schopni odborně a bezchybně 

provést montáž. V rámci školení u výrobce se zúčastníme samotné výroby jednotlivých 

dílů, poznáme tak technologii výroby i se zúčastníme samotné realizace zakázky 

získané výrobcem a společně s jeho odborníky, provedeme praktickou montáž u 

zákazníka. V době dvou týdnu bychom měli získat dostatečné zkušenosti a dovednosti.  

Rizika a hrozby 

Největší riziko pro realizaci projektu bude prosazení se na trhu a získání 

zakázek. Společnost má v plánu po dohodě s dodavatelem navštívit odborné veletrhy a 

ukázat produkty potencionálním odběratelům. Dále pak vytvořit webové stránky 

s možnosti on-line objednávky. Smlouvy uzavřené mezi námi a dodavatelem nám zaručí 

pevné zázemí, zákazník pak získá zázemí a jistotu při volbě z naší nabídky. Výrobní 

program dodavatele je možno přizpůsobit zákazníkovi a nabízet tak něco navíc. 

V případě větších zakázek pak budeme schopni poskytnout individuální ceny. 
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 Naše činnost bude vykonávaná u zákazníka a budeme manipulovat s majetkem, 

který po provedení montáže nesmí vykazovat známky poškození. Pro případ vzniku 

takové situace naší činnosti budeme mít sjednané pojištění. Náš tým bude muset 

neustále naslouchat přáním zákazníků a monitorovat konkurenci.    

Dalším možným rizikem je odchylka kurzů měn. Náš dodavatel má sídlo 

v Polsku, které v současné době jako jedno z mála zemí zaznamenala hospodářský růst 

a naopak Česká republika se pohybuje v červených číslech, které spolu se schodkem 

státního rozpočtu nestanoví pevný základ. Celkový stav ekonomiky v EU se však 

pomalu zlepšuje.  
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6. Závěr 

Plánování je významnou funkcí podniku, protože od konkrétního plánování se 

odvíjí celá činnost podniku a s tím dosahování vytýčených cílů. V současné době, kdy 

ekonomická krize zasáhla většinu trhu, je odborně sestavený plán důležitou součásti 

rozvoje firmy. Podcenění nezbytných aspektů plánování, může zapříčinit ztrátu zisku 

nebo jeho snížení. Podnikatelské subjekty by měly již na samém začátku svého 

působení klást důraz na jednotlivé plánovací aktivity. 

Po úvodní teoretické části je v této bakalářské práci popsaná činnost 

společnosti a dále pak se zabývá analyzováním faktu, které vytváří základní 

předpoklady pro samotný projekt. 

  Cílem tvorby bakalářské práce bylo zjistit, jestli zamýšlený projekt je rentabilní 

a\perspektivní. Shromážděním faktu a teoretickými výpočty je možno konstatovat, že 

daný záměr výnosný. 

  Projekt předpokládá vklad společníků Kč 200.000,-. A podnikatelský 

nezajištěný úvěr 100.000,- Kč sjednaný u Komerční banky a.s. Sepsání dodavatelsko-

odběratelských smluv, na základě kterých bude produkt poskytován na trhu.  Podnik 

však podpoří prodej účasti na výstavách, distribucí letáků na určená místa (autosalony, 

autobazary, autoservisy, atd.) 

  I při minimálním požadovaném prodeji dodavatele je tento projekt 

životaschopný. Společníci však mají v plánu dosahovat vyšších prodejů a tím i vyšších 

výnosů. S růstem obytu však prorostou i náklady, jako například další montážní tým, 

dopravní prostředek atd. Existuje ale mnoho důvodů rizik, kvůli kterým i nejlepší 

záměr, nemusí být úspěšný. Neustálé změny, které působí na trhu, mohou způsobit, že 

nebudou naplněny prodejní cíle. Největším rizikem podniku a klíčovým faktorem 

zůstává zajištění prodeje. 
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Seznam zkratek  

JRF  Jednotný registrační formulář 

RT  Rejstřík trestů 

OR  Obchodní rejstřík 

JVT  Jednotný vnitřní trh 
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